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Српски језик и књижевност 
 

Образовни 
профил/смер: 

Смер за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 3 трећи 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд 
часова: 

3 
Годишњи 
фонд 
часова: 

105 

Просветни гласник: 

Број 
4/20,12/20,15/
20,1/21,3/21 и 

7/21 

4/20 
авгус

т 
Година: 2022/23. 

Начин 
реализације: 

Настава српског језика и књижевности примењује се са читавим одељењем. Остварује се 
различитим облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. 
Настава се реализује тако да ученике  подстиче на самостално мишљење и изношење 
сопствених ставова, уз њихову аргументацију. Подстиче се култура изражавања (у усменој и 
писаној форми).Ученици се подстичу  на самосталност у раду.Настава српског језика и 
књижевности обезбеђује функционално применљива знања и мотивише на примени стечених 
знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима из других предмета. 
Развоју међупредметних компетенција посвећује се довољно пажње. Посебно се инсистира на 
развоју функционалне и дигиталне писмености, на развоју културе читања, дијалога, на 
уважавању другачијег мишљења и става, на развоју толеранције, хуманих ставова, 
креативности и индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се подстичу и оспособљавају 
да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје видике и развијају језичку 
културу 
 
Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 
благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање 
лектире, тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и 
правописа...Праћење рада, активности и знања бележи се и у педагошку свеску. У току 
школске године предвиђена су четири писмена задатка. Теме писмених задатака бирају се 
пажљиво како би ученици могли да буду мотивисани, креативни и инспирисани да се изразе. 
 
Настава српског језика и књижевности у циљу свестранијег развоја ученичких потенцијала 
подразумева и бројне ваннаставне активности, као и сарадњу са институцијама културе и 
струковним удружењем (посете књижевним вечерима, позоришним представама, изложбама, 
сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.). Бројни извори који подстичу самосталну 
истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну примену 
наученог (књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, интернет 
извори, едукативне дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.) укључују се  
у наставу српског језика и књижевности. 
 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
предмета: 

Унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и 
књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; 
афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања 
ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према 
матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких 
заједница. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Модерна у европској и 
српској књижевности 

Време: септембар ‒ 
децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из 

светске и српске књижевности епохе модерне; оспособљавање за самостално читање, изражавање 

осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина 

књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката 

књижевних дела и за аргументацију ставова. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку трећег разреда ученик ће бити у стању да: 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, 
идентификује тешкоће и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и особеност 
тих појава; 

● анализира примере декаденције и дезинтеграције модерне у српској књижевности 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Модерна у европској књижевности 
 
Поетичка обележја епохе. 
Шарл Бодлер ‒ Везе; Цвеће зла  
Антон Павлович Чехов ‒ Ујка Вања  
Избор из европске лирике - Рилке, Блок, 
Аполинер 
 
Модерна у српској књижевности 
 
Богдан Поповић ‒ Предговор  Антологији новије 
српске лирике  
Војислав Илић ‒ У позну јесен 
Алексе Шантића  ‒ Претпразничко вече и Вече 
на шкољу 
Јован Дучић ‒  Јабланови  
Милан Ракић ‒ Искрена песма 
Владислав Петковић Дис ‒ Можда спава,  
Сима Пандуровић ‒ Светковина  
Борисав Станковић - Нечиста крв 
Петар Кочић - Мрачајски прото 
 
Милутин Бојић ‒ Плава гробница 
Исидор Секулић - Сапутници; Круг 

 
 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П р
а

ћ
е њ е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Упознавање ученика са поетичким обележјима 

епохе модерне у европској и српској 

књижевности. Упознавање ученика са 

најзначајнијим представницима и њиховим 

делима анализом одабраних књижевних 

текстова. Читање одабраних песама, драмских 

текстова и прозних остварења, разговор о 

њиховим поетичким и структуралним 

обележјима, о естетским вредностима и 

универзалним порукама. Успостављање везе 

са делима претходних епоха и са искуственим 

знањем ученика из других уметности и из 

живота. 
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Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 
2СЈК.3.3.2. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Међуратна и ратна 
књижевност у светској и српској књижевности 

Време: јануар ‒ јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са поетичким обележјима епохе авангарде, са обележјима појединих праваца 
(експресионизам, футуризам, дадаизам, надреализам, суматраизам, хипнизам, зенитизам); 
упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из 
светске и српске међуратне књижевности (авангарде); оспособљавање за самостално читање, 
изражавање осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и 
структуралних особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских 
и стилских аспеката књижевних дела и за аргументацију ставова, за повезивање знања из 
књижевности авангарде са сазнањима из других предмета (уметности, историја, филозофија, 
психологија, грађанско васпитање). 

И
сх

о
д

и
 

● повеже појаве у књижевности са друштвено-историјским околностима које су довеле 
до Првог светског рата; 

● препозна и испита однос ратне и међуратне књижевности према традицији (прошлости) 
и њену улогу у друштвено-политичком ангажману; 

● разуме улогу коју форма, стил и тип приповедања имају у обликовању значења и идеје 
књижевног дела 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Европска књижевност у првим деценијама 20. 
века. Манифести футуризма, експресионизма, 
дадаизма, надреализма.  
 
Владимир Мајаковски ‒ Облак у панталонама 
Избор из поезије: Готфрид Бен, Георг Тракл, 
Вилијам Батлер Јејтс, Марина Цветајева 

Франц Кафка ‒ Процес; Преображај  
Рабиндранат Тагоре ‒ Градинар/ 
Пабло Неруда ‒ избор из поезије 
 
Српска међуратна књижевност 
(авангарда)  
 
Станислав Винавер ‒ Манифест 
експресионистичке школе  
Милош Црњански ‒ Суматра; Објашњење 
Суматре; Лирика Итаке; Дневник о 
Чарнојевићу; Сеобе 
Растко Петровић ‒ Људи говоре 
Момчило Настасијевић ‒ Седам лирских 
кругова; Запис о даровима моје рођаке Марије 
Рана поезија Десанке Максимовић; Раде 
Драинац, Милан Дединац, Душан Матић, 
Александар Вучо 
Томас Ман ‒Тонио Крегер 
Херман Хесе ‒ Демијан 
 

Упознавање ученика са поетичким обележјима 
међуратне и ратне књижевности, са обележјима 
конкретних праваца, струјања и усмерења у 
светској и српској књижевности. Упознавање 
ученика са најзначајнијим представницима и 
њиховим делима анализом одабраних књижевних 
текстова. Читање одабраних песама, драмских 
текстова и прозних остварења, разговор о њиховим 
поетичким и структуралним обележјима, о 
естетским вредностима и универзалним порукама. 
Успостављање везе са делима претходних епоха и 
са искуственим знањем ученика из других 
предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
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Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

     

 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: дијалог књижевних 
епоха 

Време:децембар, мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из 
светске и српске књижевности епохе модерне и авангарде и делима савремене књижевности која 
тематски кореспондирају са наставним садржајима модерне и авангарде; оспособљавање за 
самостално читање, изражавање осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, 
естетских и структуралних особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу 
значењских и стилских аспеката књижевних дела и за аргументацију ставова; за повезивање, 
уочавање сличности и разлика и истицање идејног слоја дела. 

И
сх

о
д

и
 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, 
идентификује тешкоће и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и особеност 
тих појава; 

● анализира примере декаденције и дезинтеграције модерне у српској књижевности 

● повеже појаве у књижевности са друштвено-историјским околностима које су довеле 
до Првог светског рата; 

● препозна и испита однос ратне и међуратне књижевности према традицији (прошлости) 
и њену улогу у друштвено-политичком ангажману; 

● разуме улогу коју форма, стил и тип приповедања имају у обликовању значења и идеје 
књижевног дела 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Иван В. Лалић - Плава гробница 

Милош Црњански - Хаџилук на Крф до Плаве 
гробнице; Видо, острво смрти; Гробље Србије 
на Крфу 

Иво Андрић ‒ На Дрини ћуприја 

 

Успостављање везе између поетичких обележја 
савремене књижевности и обележја модерне,  
међуратне и ратне књижевности. Упознавање 
ученика са одабраним писцима и њиховим делом 
анализом одабраних књижевних текстова. Читање 
одабраних песама, и прозних остварења, разговор 
о њиховим поетичким и структуралним 
обележјима, о естетским вредностима и 
универзалним порукама. Успостављање везе са 
делима претходних епоха и са искуственим знањем 
ученика из других предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Творба речи Време: септембар, октобар  

Ц
и

љ
е

в
и

 Проширивање и продубљивање стечених знања о творби речи – о творбеним морфемама, о 
начинима творбе речи у српском језику (извођење, слагање, комбинована творба, творба 
претварањем); оспособљавање за самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке 
норме; развијање културе слушања и говорења; богаћење речника; развијање осећаја за поштовање 
сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• препозна најважније типове творбе у српском језику – извођење, слагање, 
комбиновану творбу и претварање; 

• препозна делове творенице у типичним случајевима; 

• примени правила промене полусложеница; одреди место акцента у 
полусложеницама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Основни начини творбе речи у српском језику: 
извођење, слагање, префиксација, комбинована 
творба, творба претварањем. Важнији модели за 
извођење и слагање именица, придева и глагола; 
најважнији префиксоиди и суфиксоиди у 
српском језику. 

Полусложенице (разлике у значењу придевских 
полусложеница у односу на сложенице, у 
примерима типа наранџасто-жут и 
наранџастожут, задржавање акцента на првом 
члану у споју, променљивост другог члана 
приликом промене у броју и падежу, 
специфични примери полусложеница са два 
акцента, двојака решења у спојевима чији је 
први део ауто-/аеро-/мото-/фото-/видео-
/аудио– и сл., у примерима типа – ауто-пут и 

аутострада, аеродром и аеро-загађење, 
мотоцикл и мото-клуб, фотографија и фото-
монтажа, видеотека и видео-сигнал итд.);  
правописна решења у вези са њима. 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневној 
комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Лексикологија Време: новембар, децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о лексикологији (полисемија, моносемија; односи 
међу лексемама, сфера употребе, порекло лексике; фразеологија); оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; стицање знања о значењу речи и о најважнијим речницима српског језика; 
оспособљавање за коришћење речника; богаћење речника; развијање осећаја за поштовање 
сопственог и других језика 
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И
сх

о
д

и
 

• разликује значењске односе међу речима; 

• примени језичке механизме за богаћење речника (метафору, метонимију и 
синегдоху); 

• разликује типове лексике с обзиром на порекло (народне речи, црквенословенске 
речи и позајмљенице) и сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, 
термини); 

• разликује некњижевну лексику (дијалектизми, регионализми, жаргон и 
вулгаризми) од књижевне лексике; 

• наведе и користи најзначајније речнике српског језика; 

• препозна и правилно користи устаљене изразе (фразеологизме) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Лексикологија и лексикографија. Речници 
српског језика. 

Полисемија; метафора, метонимија и 
синегдоха . Синонимија, антонимија, 
хомонимија. 

Класификација лексике с обзиром на порекло 
(народне речи, позајмљенице, црквенословенске 
речи) и сферу употребе (историзми, архаизми, 
неологизми, термини). Некњижевна лексика 
српског језика (дијалектизми, регионализми, 
жаргон и вулгаризми). 

Фразеологизми и фразеологија 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневној 
комуникацији. Развија се осећај за поштовање 
сопственог, али и других језика. Ради се на 
проширивању лексичког фонда ученика и на 
оспособљавању за самостално коришћење речника 
и за језичко стваралаштво.  

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса Време: март ‒ мај  
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Ц
и

љ
е

в
и

 
Проширивање и продубљивање стечених знања из синтаксе (типови синтагме; субјекатско-
предикатски модел реченице; типови субјекта, предиката, атрибута, објекта; комуникативна и 
предикатска реченица; посебни типови предикатске реченице); оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; стицање знања о граматици српског језика; упознавање са структуром реченице и 
основним реченичним моделима; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• разликује синтаксичке јединице и познаје све типове реченичних чланова; 

• разликује посебне типове предикатских реченица (пасивне реченице, безличне 
реченице, безличне реченице с логичким субјектом и обезличене реченице); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Синтаксичке јединице (реч, синтагма и 
реченица). Типови реченичних чланова. 

Реч као синтаксичка јединица. 

Синтагма и врсте синтагми.  

Субјекатско-предикатска реченица и њен 
састав. Главни реченични чланови: субјекат; 
предикат – глаголски, именски и прилошки 
предикат.  

Атрибут: типови атрибута  

Зависни реченични чланови: апозиција и 
апозитив.  

Зависни реченични чланови – прави и неправи 
објекат. 

Посебни типови предикатских реченица: 
безличне реченице; безличне реченице са 
логичким субјектом.  

Посебни типови предикатских реченица: 
обезличене реченице; пасивне реченице 

 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневној 
комуникацији. Развија се осећај за поштовање 
сопственог, али и других језика. Ради се на 
проширивању и продубљивању стечених знања из 
синтаксе и на практичној примени наученог на 
тексту и у свакодневној комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 
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2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Стилистика Време: децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о функционалним стиловима (разговорни, научни, 
административни, новинарски, књижевноуметнички); оспособљавање за самостално изношење 
мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
оспособљавање за изношење властитих ставова уз поштовање књижевнојезичке норме; овладавање 
писањем различитих форми изражавања (писмо, биографија, молба, жалба, захтев...); богаћење 
речника; оспособљавање за писање есеја, стручног текста, новинског чланка; развијање осећаја за 
поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• наведе особине разговорног стила, посебно оне које га разликују од осталих 
стилова; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Функционални стилови српског 
књижевног језика 

Основне одлике разговорног стила.  

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Инсистира се на примени стечених знања – на 
изради вежби и уочавању одређених појава у 
свакодневној комуникацији. Развија се осећај за 
поштовање сопственог, али и других језика. Ради се 
на проширивању и продубљивању стечених знања 
из стилистике и на практичној примени наученог на 
тексту и у свакодневној комуникацији. Успоставља 
се веза са знањем стеченим из лексикологије. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са основним појмовима о писању полусложеница; упознавање ученика са 
прилагођеним писањем речи из страних језика; упознавање ученика са правилима транскрипције 
страних имена и речи из конкретних страних језика; оспособљавање за самостално коришћење 
правописних приручника; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• правилно пише цртицу у полусложеницама када су у једном реду и када се деле на 
крају реда; 

• примењује основна правила транскрипције имена из страних језика; 

• користи правописне приручнике српског језика 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Писање полусложеница 

 
Прилагођено писање страних речи (транскрипција) 

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања полусложеница и са правилима 
транскрипције страних имена и речи из страних 
језика; упућују се на вежбања из граматике и на 
коришћење правописних приручника. Стечена 
знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира 
се на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 
 
 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено 
изражавање 

Време: септембар ‒ мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког 
мишљења; оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање 
ученика за примену књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера 
знања из области усменог и писменог изражавања 
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И
сх

о
д

и
 

• говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из језика, књижевности и 

културе; 

• саслуша туђе мишљење и узме га у обзир приликом своје аргументације; 

• активно учествује у јавној дебати – припреми се за дебату, аргументовано излаже и 
изведе закључке; 

• напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и 
језичке норме. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Писмени задаци 

2. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и 
поправак писменог задатка. 

3. Домаћи задаци 

4. Усмено изражавање 

5. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда 
четири писмена задатка. Теме за писмене задатке 
прилагођавају се обрађеним темама из 
књижевности и интересовањима ученика за 
различите теме из свакодневног живота и њиховог 
искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 
2СЈК. 1.1.5. 
2СЈК. 1.1.2. 
2СЈК. 1.2.1. 
2СЈК.1.2.2. 
2CJK.1.2.3. 
2CJK.1.2.5. 
2CJK.1.2.6. 
2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 
2СЈК. 2.1.5. 
2СЈК. 2.1.1. 
2СЈК. 2.2.1. 
2СЈК. 2.2.2. 
2CJK.2.2.3. 
2CJK. 2.2.4. 
2CJK. 2.2.5. 
2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 
2СЈК.2.2.8. 
2СЈК.2.3.2. 
2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 
2СЈК. 3.2.1. 
2СЈК.3.2.2. 
2CJK.3.2.5. 
2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика 
и књижевности као и за ученике који нису посећивали наставу, па им је потребна додатна подршка. 
Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода.  Бирају се 
кључна дела епохе модерне и авангарде, као и капитална дела из програма лектире. Пажња се усмерава на 
основне појмове из творбе речи, лексикологије, синтаксе и стилистике. Ради се на усвајању основних 
појмова из културе писменог изражавања (писање полусложеница, транскрипција). Читају се одломци, 
врши се анализа одабраних одломака, раде се одабране вежбе из језика. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  
Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, 
њихова креативност, упућују се на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и 
књижевности, усмеравају се у зависности од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, 
рецитаторска, новинарска). Додатна настава подразумева и припрему ученика за такмичења из српског 
језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна олимпијада. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  
одређене критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 
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Енглески језик 

 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: III 8 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд 
часова: 

2 + 0    
Годишњи 
фонд 
часова: 

 74    

Просветни гласник: 
Број      7/20  

6/21 
10/22 

 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

Ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења енглеског језика, планом рада 
и начином оцењивања. Настава енглеског језика се реализује са недељним фондом од 2 
часа и годишњим фондом од 74 часа, кроз теоријску наставу.Одељење се не дели на 
групе.Настава се реализује у учионици. На часовима ученици читају и коментаришу 
лекције, раде разне типове вежби којима се провера њихово целокупно знање о језику, 
како граматичко, тако и лексичко, слушају текстове и дијалоге на енглеском језику, пишу 
различите врсте састава, коментаришу и размењују мишљења о разним темама из 
свакодневног живота самостално се користећи енглеским језиком као средством 
комуникације. Периодично се израђују панои, постери за учионицу и организују 
презентације, дебате и дискусије на различите теме. Oбично се на часовима примењују сви 
облици рада- фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, радна свеска, ЦД, ЦД плејер и додатни штампани материјали. 
Ученицима се скреће пажња и на усмени и на писани начин изражавања. Ученици се 
оцењују формативно- континуираним праћењем њиховог напредовања, активностима на 
часовима, израдама школских и домаћих задатака, као и сумативно. По плану и програму 
ученици у току школске године имају два писмена задатка. После сваке наставне целине 
ученици се проверавају колико су савладали задате садржаје. Ученици се оспособљавају за 
самосталну усмену и писмену комуникацију на енглеском језику. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ учења енглеског језика је да ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика 
развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално 
разумевање и професионални развој.  
 
            Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке 
компетенције, медијација и интеркултуралност. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време)   

Introduction, Do Your Best 
Време: септембар, октобар 

Ци
ље
ви 

Упознавање са уџбеником. Вежбање граматичких јединица (Present Tenses) и вокабулара (food). 
Вежбање граматичких јединица (Past Tenses) и вокабулара (sport). Вежбање граматичких јединица 
(Conditionals; wish, if only) и вокабулара (family, people). Вежбање граматичких јединица (Modal 
verbs for speculation) и вокабулара (science). Вежбање граматичких јединица (Reported Speech) и 
вокабулара (advertising). Вежбање граматичких јединица (Articles) и вокабулара (culture, the arts). 
Вежбање граматичких јединица (Comparative structures) и вокабулара (adjectives and adverbs). 
Вежбање граматичких јединица (Pasive; have something done) и вокабулара (Politics; Society). 
Обрађивање вокабулара: personality adjectives, phrasal verbs, collocations, education. Обрађивање 
времена Present Simple и Past Simple која се користе за изражавање садашњих и прошлих навика. 
Разумевање кратких монолога. Учење структуре текста. Учење глаголских структура. Описивање 
фотографија. Припремање ученика да напишу извештај са састанка. Писање извештај са састанка. 
Учење граматичких структура које се завршавају наставком –ing. 

Ис
хо
ди 

- разуме и извршава упутства и налоге за различите активности у образовном контексту и у 
свакодневним (приватним и јавним) комуникативним ситуацијама; 

- разуме општи садржај и најважније појединости краћих монолошких и дијалошких излагања о 
познатим и узрасно примереним темама, у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор 
уз одговарајући број понављања или успоренији темпо говора ; 

- разуме суштину размене информација саговорника који разговарају о блиским и познатим 
темама, уз евентуална понављања и појашњавања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 

- разуме општи смисао информативних прилога (на интернету, радију, телевизији) о познатим или 
блиским темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан изговор уз одговарајући број 
понављања 
 
- разуме основне (суштинске) аргументе, жеље, потребе и мишљења саговорника, уколико су изнета 
једноставним језичким средствима, умереним темпом говора и уз евентуалну невербалну, 
паравербалну или визуелну подршку; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује особе поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 
1. Diet/Fun and game; Past tenses - review 
2. Teenage types/Visitors from space; Conditionals, modal verbs 
3. Advertising/Performers; Reported Speech, Articles 
4. UK vs USA/USA vs UK; Comparative structures, The Passive 
Do your best 
5. Vocabulary – Education. Phrasal verbs. Collocations. Personality adjectives 
6. Grammar – Present and past habits 
7. Listening – Multiple matching 
8. Reading – Gapped text 
9. Grammar – Verb patterns 
 
10. Speaking – Describing a photo 
11. Writing – A report 
12. Focus review 1 (+ Language in focus – optional) 

Обновити стечено знања из претходног 
разредa (обнављањем садашњих и 
прошлих времена, кондиционала, 
модалних глагола, индиректног говора, 
чланова, компарације придева, пасива, 
вокабулара везаног за храну, спорт, 
породицу, људе, науку, уметност, 
културу, политику и друштво кроз 
израду бројних вежбања из књиге и 
радне свеске радом у пару и групи. 
Обрадити вокабулар везан за придеве 
који се односе на личности људи и 
образовање кроз израду упитника и 
попуњавањем вежби уз слушање 
разних текстова. Обрадити времена 
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Present Simple и Past Simple која се 
користе за изражавање садашњих и 
прошлих навика уз израду граматичких 
вежбања. На основу примене 
различитих техника читања, допунити 
текст о начинима учења 
информацијама које недостају. Уз 
проучавање конкретних примера 
издвојити који глаголи су праћени 
инфинитивом или герундом, односно 
одговарајућом глаголском шемом, па 
потом применити научено знање 
допуњавањем датих реченица. Уз 
коришћење понуђених израза и фразе, 
усмено описати фотографију и шта се 
на њој налази. Пратећи одговарајућу 
шематску структуру, ученици 
индивидуално пишу извештај са 
састанка. Проверавање знања 
граматичких и лексичких појмова кроз 
писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, ЦД, ЦД плејер, додатни материјали 

Праћ
ење 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 

Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1., 2.СТ.1.1.2., 
2.СТ.1.1.3., 2.СТ.1.1.4., 
2.СТ.1.2.1., 2.СТ.1.2.2., 
2.СТ.1.2.3.,2.СТ.1.3.1., 
2.СТ.1.3.3, 2.СТ.1.3.4., 
2.СТ.1.3.6., 2.СТ.1.4.1., 
2.СТ.1.4.2, 2.СТ.1.4.3., 
2.СТ.1.4.5., 2.СТ.1.5.1., 
2.СТ.1.5.2., 2.СТ.1.5.3., 
2.СТ.1.5.4., 2.СТ.1.5.5. 
2.СТ.1.5.6. 

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.2.3., 2.СТ.2.4.1., 
2.СТ.2.4.2., 2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.3.1, 2.СТ.3.4.1. 

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Интересантне животне приче и догађаји  

                                                 It Takes All Sorts 
Време: октобар, новембар 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: Family. Celebration. Religious ceremonies. Обрађивање времена Past Perfect 
Simple и Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле 
пре неке друге прошле радње. Разумевање детаља разговора. Разумевање детаља у неком тексту. 
Учење односних реченица. Причање личних анегдота. Писање занимљивог чланка. Учење 
колокација. 

Ис
хо
ди 

- разуме основне елементе садржаја (актере и њихове међусобне односе, околности радње, заплет 
и епилог...) у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама (исечци аудио-књига 
дијалошког карактера, радио-драма и других радијских снимака, краћих филмова и серија; видео 
спотови, прилози са јутјуба итд.), у којима се обрађују блиске, познате и узрасно примерене теме; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 
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- разуме најопштији садржај излагања у којима се на узрасно примерен начин тематизују опште 
друштвена питања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног 

-попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
13. Vocabulary – Family. Celebrations. Religious 
ceremonies. Verb-noun collocations.Common phrases 
14. Grammar – Past perfect simpla and continuous 
15. Listening – Sentence completition 
16. Reading – Multiple choice 
17. Grammar – Relative clauses 
18. Speaking – Telling a personal anecdote 
 
19. Writing – An article 
20. Focus review 2 (Language in focus – optional) 
21. Review test 1 – Grammar, vocabulary and use of 
English 
22. Test results and correction 

Увођење вокабулара везаног за породицу, прославе 
и религиозне церемоније као и колокација кроз 
израду бројних вежбања и слушање различитих 
текстова. Обрадити прошла времена Past Perfect 
Simple и Past Perfect Continuous и увежбати их 
радом у групи и израдом граматичких вежбања. 
Увежбавање како допунити текстове 
информацијама које недостају уз слушање аудио 
записа. Допуњивање колокација и фраза 
предлозима који недостају. Примењивање 
различитих техника читања текста да би се дали 
одговори на постављена питања. Увежбавање 
односних реченица кроз израду задатих 
граматичких вежбања. Уз коришћење понуђених 
израза и фраза усмено испричати личну анегдоту. 
Написати чланак на задату тему пратећи 
одговарајућу шематску структуру. Проверавање 
знања граматичких и лексичких појмова кроз 
писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, контролни 
задатак 

Начин праћења 

Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
усмена/ писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.4., 2.СТ.1.2.1., 
2.СТ.1.2.2., 2.СТ.1.2.4., 
2.СТ.1.3.2., 2.СТ.1.4.4., 
2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.3.1., 2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.4.,2.СТ.2.4.1., 
2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.3.1.1., 2.СТ.3.3.1., 
2.СТ.3.3.2., 2.СТ.3.3.4., 
2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 

 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Познати градови и њихове знаменитости, 
региони и земље у којима се говори циљни језик  

A Place to Live 
Време: новембар, децембар 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: dependent prepositions, collocations, useful phrases to describe cities. 
Обрађивање времена Future Continuous, Future Perfect Simple и Future Perfect Continuous. 
Разумевање разлика између чињеница и мишљења. Разумевање истинитости детаља неког текста. 
Учење односних реченица. Учење квантификатора (у српском језику ове врсте речи су прилози за 
количину). Писање чланка „за или против“. Учење о детерминаторима (придевима за количину). 
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Ис
хо
ди 

- разуме општи садржај и допунске информације из обавештења или упозорења на јавним местима; 

- проналази и издваја релевантне информације из обавештења или проспеката и рекламних 
материјала; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим 
окружењем и свакодневним ситуацијама; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује догађаје поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе 

Наставнe јединицe Начин реализације 
23. Vocabulary – Dependant prepositions. Collocations. Useful 
phrases to describe cities 
24. Grammar – Future forms 
25. Listening – Multiple choice 
26. Reading – True/False 
27. Grammar – Quantifiers 
 
28. Writing – A „for and against“ essay 
29. Focus review 3 (Language in focus – optional) 

Ученици се упознају са вокабуларом, колокацијама 
и корисним фразама везаним за описивање градова 
кроз обраду датог текста и израдом пратећих 
вежбања. Упознати ученике са употребом 
одговарајућих времена за изражавање будућих 
радњи, као и разликом између њих кроз употребу 
конкретних примера и обрадом задатих текстова. 
Увежбати колокације које се односе на типове кућа 
кроз различита вежбања. Применити различите 
стратегије читања текста о животу у свемиру да би 
се дали одговори на пратећа вежбања у вези са 
задатим текстом. Увежбати употребу прилога за 
количину кроз разне вежбе. Уз помоћ датих израза 
и фраза усмено описати место где бисте волели да 
живите. Уз конкретне примере и пратећи шематску 
структуру исправног писања чланка „за и против” 
написати есеј на задату тему. Проверавање знања 
граматичких и лексичких појмова кроз писмено и 
усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени 
задатак 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
усмена/ писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.4., 2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.4.3., 2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.2.1., 2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.4.3., 2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Потрошачко друштво  

The Cost of Living 
Време:  децембар, јануар, 
фебруар 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: shopping and money, phrasal verbs, money idioms. Обрађивање упитних 
израза „question tags“ и „reply questions“ које се преводе са „зар не“ и „стварно!/ма, да ли је 
могуће!“ респективно. Разумевање одређених детаља интервјуа. Проналажење одређених 
информација у кратком тексту. Учење модалних структура. Учење како вербално исказати свој 
избор и како га оправдати. Писање жалбе (у имејлу). Утврђивање модалности. 

Ис
хо
ди 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим 
окружењем и свакодневним ситуацијама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
30. Vocabulary – Shopping and money. Phrasal verbs. Collocations. Money 
idioms 
31. Grammar – Question tags and reply questions 
32. Listening – Multiple choice 
33. Reading – Multiple matching 
34. Grammar – Present and past modal structures 
35. Speaking – Making and justifying choices 
36. Writing – A formal email 
 
37. Focus review 4 (Language in focus - optional 
38. Review test 2 – Grammar, vocabulary and use of English 
39. Test results and correction 

Увести вокабулар везан за куповину и новац кроз 
обраду датог текста, као и фразалне глаголе, 
колокације и идиоме који се односе на ту тему кроз 
израду пратећих вежбања. Упознати ученике са 
упитним изразима и питањима увежбавајући их у 
бројним граматичким вежбањима. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем тексту са претежно сложеним 
структурама који се односи на израду првих 
фармерица и њихов историјат кроз време. Увести 
употребу модалних глагола који се односе на 
садашње и прошле радње кроз израду бројних 
граматичких вежбања. Уз употребу датих израза и 
фраза ученици увежбавају како да усмено 
оправдају свој избор и искажу своје мишљење. Уз 
обраду дате лекције и проучавањем исправног 
писања формалног имејла, ученици пишу имејл у 
коме се жале на лош третман од стране другог лица. 
Проверавање знања граматичких и лексичких 
појмова кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2., 2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4., 2.СТ.2.2.5. 

2.СТ.2.3.1., 2.СТ.2.3.3. 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.3., 2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.3.1., 2.СТ.3.4.2. 

2.СТ.3.5.1., 2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 
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2.СТ.2.4.2., 2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 2.СТ.2.5.3. 

2.СТ.2.5.4. 

 

 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свет рада (перспективе и образовни системи)              
The World At Your Feet Време: фебруар, март  

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање 
управног говора са слагањем времена. Разумевање главних идеја у кратким разговорима. 
Проналажење одређених информација у књижевном тексту. Учење употребе глагола у управном 
говору. Учење како решити проблем на енглеском језику. Писање чланка. Утврђивање фразалних 
глагола. 

Ис
хо
ди 

- разуме основну нит аргументације, чак и уколико не разуме све детаље текста; 
- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе; 

- износи своје мишљење, изражава и образлаже ставове и реагује на мишљење и ставове других 
(допадање/недопадање итд.), користећи познате и једноставне језичке елементе; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим 
окружењем и свакодневним ситуацијама; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 
40. Vocabulary – Employment. Phrasal verbs. Collocations. Word families 

41. Grammar – Reported Speech 

42. Listening – Multiple choice 

 

43. Reading – Multiple choice 

44. Grammar – Reporting verbs 

45. Speaking – Problem solving 

46. Writing – An article 

 

 

47. Focus review 5 (Language in focus – optional) 

Увести вокабулар, фразалне глаголе и колокације 
везане за свет рада и запошљавања кроз обраду 
датог текста и израдом пратећих вежбања. 
Обновити индиректни говор кроз разна граматичка 
вежбања радом у пару. Упознати ученике са 
техникама проналажења специфичних појединости 
у дужем књижевном тексту са претежно сложеним 
структурама. Обновити које глаголе користимо у 
индиректном говору кроз обраду датих 
граматичких вежбања. Уз помоћ датих израза и 
фраза ученици усмено описују неки проблем и 
проналазе адекватно решење. Угледајући се на 
дати пример и исправни начин писања неког 
чланка, ученици пишу чланак на задату тему. 
Проверавање знања граматичких и лексичких 
појмова кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, контролни 
задатак 
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Праћ
ење 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
усмена/писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.3.5., 2.СТ.2.1.1. 2.СТ.2.1.4., 
2.СТ.2.2.2., 2.СТ.2.2.4., 
2.СТ.2.2.5. 2.СТ.2.3.1., 
2.СТ.2.3.2., 2.СТ.2.3.3., 
2.СТ.2.4.4., 2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.2., 2.СТ.2.5.3., 
2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.1.1., 2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.2.5., 2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.5. 2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 
 
 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Медији и комуникација  

True or False? 
Време: март, април 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: thruth and falsehood; phrases with take; compound adjectives. Обрађивање 
условних реченица. Разумевање детаља неког разговора. Учење предлога, глаголских синтагми и 
морфологијe. Разумевање структуре текста. Учење како изразити мишљење и додати коментар. 
Писање есеја. Утврђивање морфологије - суфикси. 

Ис
хо
ди 

- разуме једноставније описе догађаја, намера, осећања и интересовања из преписке коју добија 
(имејлови, поруке, писма); 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе; 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава; 

- пише о властитом искуству описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, планове и 
очекивања, једноставним језичким средствима; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
48. Vocabulary – Truth and falsehood. Phrases with take. Compound 
adjectives 
49. Grammar – Conditional clauses (alternatives to if) 
50. Listening – Sentence completion 
51. Reading – Gapped text 
52. Grammar – Mixed conditionals 
53. Speaking – Ethical issues 
54. Writing – An opinion essay 
 
55. Focus review 6 (+ Language in focus – optional) 
56. Review test 6 
57. Test results and correction 

Увести вокабулар везан за казивање истине или 
лажи кроз обраду датог текста и израду пратећих 
вежбања. Обрадити условне реченице кроз бројне 
граматичке вежбе. Допунити празнине у 
граматичким и лексичким вежбањима на основу 
слушања датих текстова. Упознати ученике са 
техникама проналажења специфичних појединости 
у дужем тексту са претежно сложеним структурама. 
Кроз употребу датих прилошких израза и фраза 
ученици усмено изражавају своје мишљење и дају 
коментаре на задате теме. Самостално пишу есеје 
где изражавају своје мишљење на задату тему.  
Проверавање знања граматичких и лексичких 
појмова кроз писмено и усмено испитивање. 
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Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.1.4., 2.СТ.2.2.1 

2.СТ.2.2.2., 2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4., 2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.5., 2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.5.1., 2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 

 
 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Научна достигнућа, модерне технологије и 
свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне 
стране)                              Log On 

Време: април, мај, јун 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: Internet use collocations, health issues, set phrases collocations. Обрађивање 
вокабулара: employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање пасивног стања 
глагола. Разумевање главних идеја у вестима и дијалозима. Проналажење главних идеја у неком 
чланку. Учење употребе пасивног облика глагола у управном говору. Учење како тражити или дати 
објашњење. Писање „за и против“ есеја. Утврђивање разлика између хомонима и хомофона. 

Ис
хо
ди 

- разуме краће текстове на блиске, познате и обрађиване друштвене теме, препознаје најважније 
ауторове ставове и закључке; 

- открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог контекста и језичког 
предзнања; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја кратких емисија, видео записа на 
теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- резимира прочитани/преслушани текст о блиским, познатим и обрађиваним друштвеним темама 
користећи једноставна језичка средства; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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58. Vocabulary – Collocations to do with Internet use. Health issues. 
Collocations in set phrases 
59. Grammar – Advanced passive forms 
60. Listening – Multiple choice 
61. Reading – Multiple choice 
 
62. Grammar – Passive reporting structures 
63. Speaking – Clarification 
64. Writing – A “for and against” essay 
65. Focus Review 7 (+ Language in focus – optional) 

Увести вокабулар и колокације везане за 
коришћење интернета кроз обраду датог текста и 
израду пратећих вежбања. Обрадити пасивно стање 
глагола кроз разне граматичке вежбе и рад у групи 
и пару. Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених 
детаља у чланку. Кроз употребу датих израза и 
фраза ученици уче како да усмено затраже и пруже 
објашњење у вези са неком темом. Кроз обраду 
датог „за и против” есеја и применом тачне 
структуре ученици пишу есеј на задату тему 
исказујући аргументе за и против. Проверавање 
знања граматичких и лексичких појмова кроз 
писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени 
задатак 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
усмена/ писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.2.2., 2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.4., 2.СТ.2.3.5. 

2.СТ.2.3.6., 2.СТ.2.3.7. 

2.СТ.2.4.3., 2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.4.5., 2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4., 2.СТ.2.5.5. 

 

2.СТ.3.1.3., 2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.5., 2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4., 2.СТ.3.5.5. 

 
 
 
 
 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Живи свет и заштита човекове околине 

                                             Around the Globe 
Време: јун 

Ци
ље
ви 

Обрађивање вокабулара: The natural world; pollution; compоunds. Обрађивање граматичких облика 
за изражавање потенцијала у прошлости. Разумевање главних идеја у интервјуима. Проналажење 
детаља у радњи филма. Учење употребе специјалних зависних реченица којима се изражава 
наглашавање. Учење како се представља нешто, како одржати презентацију. Учење како се пише 
препорука за неку дестинацију за одмор. Утврђивање грађења речи разним префиксима или 
суфиксима. 

Ис
хо
ди 

- разуме једноставне књижевне текстове различитих жанрова (поезија, проза, драма), у којима се 
појављују учесталије метафоре; 
- открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог контекста и језичког 
предзнања; 
- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 
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- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе; 

- износи своје мишљење, изражава и образлаже ставове и реагује на мишљење и ставове других 
(допадање/недопадање итд.), користећи познате и једноставне језичке елементе; 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
66. Vocabulary – The natural world. Pollution. Compound nouns 
67.  Grammar – Unreal past and regrets – wish, if only, it’s time and would 
rather 
68. Listening – Multiple choice 
69. Reading – Multiple matching 
 
 
70. Grammar – Emphasis – cleft sentences and inversion 
71.  Speaking – Giving a presentation 
72. Focus Review 8 (+ Language in focus – optional) 
73. End of year test 
74. Test results and correction 
 

Увести вокабулар и колокације везане за живи свет 
и загађење животне средине кроз обраду датог 
текста и израду пратећих вежбања. Увежбати 
употребу граматичких облика за изражавање 
жаљења у вези неке ситуације у прошлости кроз 
бројна граматичка вежбања. Објаснити важност 
разумевања главних идеја кратког дијалога и 
тражења одређених детаља у интервјуу о 
животињама. Подизање свести о заштити животне 
средине кроз обраду датих текстова. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем тексту са претежно сложеним 
структурама који говори о разним филмовима о 
животињском свету. Увежбати изразе и фразе 
којима наглашавамо одређене информације у 
реченици, као и употребу инверзије у исте сврхе 
кроз израду датих граматичких вежбања. Кроз 
употребу датих израза и фраза ученици усмено 
припремају презентацију о светском чуду које их 
највише интересује. Уз обраду датог описа једне од 
туристичких дестинација и проучавањем шематске 
структуре шта тај опис треба да садржи, ученици 
описују једну туристичку дестинацију по својој 
жељи. Проверавање знања граматичких и 
лексичких појмова кроз писмено и усмено 
испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

Праћ
ење 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, 
домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.2.5., 2.СТ.1.3.7. 

 

2.СТ.2.1.1., 2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.6., 2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.2., 2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.3.7., 2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.5.1., 2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.2.5.5.,  

 

2.СТ.3.1.1. 

2.СТ.3.1.2., 2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.6., 2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4., 2.СТ.3.4.4. 

2.СТ.3.4.5., 2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4.,2.СТ.3.5.5. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоћа да савладају задате садржаје из 
наставе енглеског језика. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима обрађују се наставне 
јединице из оних тематских области из којих ученици имају потешкоћа. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка енглеском језику организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученицима се проширује знање о језику обрађивањем додатних садржаја из 
области граматике и вокабулара.  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље 
одређене критеријуме тј. да добију позитивну оцену из енглеског језика. 
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Физика 

 

Образовни 
профил/смер
: 

Смер за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Трећи  

Предмет: Физика 
Недељни фонд 
часова: 

3 
Годишњи фонд 
часова: 

99 часова теорије + 
12 часова вежби 

Просветни гласник: Број: 10 Година: 2022 

Начин 
реализације: 

Физика је експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са 
осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. 
Савремена настава Физике подразумева примену различитих метода и облика рада, разноврсних 
дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и 
кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исхода наставе Физике. 
 
Основне методе рада са ученицима у настави Физике су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ лабораторијске вежбе; 

➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 
(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ наставе Физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне 
природне законе, да стекну научну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о физичим појавама кроз 
истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодненом животу и 
раду. 
 
Циљ образовно – васпитног рада:  

➢ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у 
савременом друштву;  

➢ оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;  
➢ свест о важности здравља и безбедности;  
➢ оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  
➢ поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције 

и уважавања различитости;  
➢ развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспосоољавање за самостално учење, способност 

самовредновања и изражавања сопственог мишљења;  
➢ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
➢ развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;  
➢ развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  
➢ развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике;  
➢ развијање позитивних људских вредности;  
➢ развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за 

живот у демократски уређеном и праведном друштву;  
➢ развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 

поштовање и неговање српског језика као матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 
 

Општа предметна компетенција: Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке 
законе и процесе са практичном применоми тако постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и 
коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, симболима, формулама и 
једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца и друштво. На 
првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о 
животној средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад 
којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научно-истраживачког рада и подржавање доприноса 
науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 
 
Специфичне предметне компетенције обухватају природно научну писменост, која је основ за праћење развоја 
физике као науке, разумевање повезаности физике и савремне технолигије и развоја друштва; способност прикупљања 
података кроз испитивање физичких својстава и процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; 
правилно и безбедно руковање уређајима и мерним прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички и 
извођење закључака. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Магнетно поље Време: септембар / октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом магнетног поља струјног проводника, магнетне индукције и јачине магнетног 
поља, линија поља, магнетног флукса, Лоренцове силе, специфичног наелектрисања честица, Амперове 
силе, дијамагнетик, парамагнетик и феромагнетик. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• објасни основне карактеристике магнетног поља сталних магнета и електричне струје применом 

одговарајућих појмова, величина и закона; 
• анализира кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу; 
• објасни примену појаве кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу у 

технологији; 
• уочи појаву кретања наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу у космосу; 
• анализира заштитну функцију магнетног поља Земље; 
• опише деловање магнетног поља на струјни проводники наведе примере примене у свакодневном 

животу; 
• разликује материјале према магнетним својствима; 
• реализује експеримент служећи се одговарајућим упутством , обради резултате мерења на 

одговарајући начин (табеларно, графички), прикаже тражену физичку величину са одговарајућом 
грешком мерења, анализира резултате експеримента и њихову сагласност са теоријским 
предвиђањима; 

• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• примени апликације за мерење физичких величина; 
• примени рачунарске симулације и програме за обраду података приликом израде лабораторијске 

вежбе; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  

природних појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Магнетно поље струјног проводника 

Магнетна индукција и јачина магнетног 
поља 

Линије поља и магнетни флукс 

Лоренцова сила 

Кретање наелектрисаних честица у 
магнетном и електричном пољу 

Одређивање специфичног наелектрисања 
честица 

Амперова сила 

Узајамно деловање два паралелна право-
линијска струјна проводника 

Дијамагнетици и парамагнетици 

Феромагнетици 

 
Лабораторијска вежба: 
Одређивање хоризонталне компоненте 
Земљиног магнетног поља 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 
У оквиру наставне теме Магнетно поље већ познате појмове треба 
даље развијати и повезивати их са новим појмовима, физичким 
величинама и законитостима. Током обраде теме посебно истицати 
да је магнетно поље последица кретања наелектрисаних честица. 
Деловање магнетног поља на проводнике кроз које протиче 
електрична струја искористити за објашњење рада електричних  
инстумената. Истаћи сличности и разлике у понашању 
дијамагнетика и парамагнетика у магнетном пољу. Тему посвећену 
феромагнетицима пожељно је обрадити само феноменолошки, без 
улажења у детаље локалних магнетних момената. Ова тема 
омогућава извођење великог броја разноврсних демонстрационих 
огледа и ту могућност треба искористити у највећој могућој мери. 
Демонстрациони огледи који могу да се ураде у оквиру ове теме су: 
Ерстедов оглед; 
Интеракција два паралелна струјна проводника; 
Деловање магнетног поља на рам са струјом; 
Практична знања се проверавају лабораторијском вежбом као и 
активним учешћем у дискусијама током извођења демонстационих 
огледа.  

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
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Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.2.3.5. 
2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.3. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Електромагнетна индукција  Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом електромагнетна индукција, индуковање ЕМС у непокретном проводнику, 
Фарадејев закон и Ленцово правило, узајамна индукција и самоиндукција, енергија магнетног поља у 
соленоиду. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• повеже индуковану електромоторну силу са променом магнетног флукса и наведе њену примену 

(генератори, трансформатори, магнетне кочнице); 
• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појава електромагнетне индукције 

Електромагнетна индукција и Лоренцова 
сила 

Индуковање ЕМС у непокретном 
проводнику 

Фарадејев закон и Ленцово правило 

Узајамна индукција и самоиндукција 

Енергија магнетног поља у соленоиду 

У оквиру наставне теме Електромагнетна индукција већ познате 
појмове треба даље развијати и повезивати их са новим 
појмовима, физичким величинама и законитостима.  Посебну 
пажњу треба посветити самој појави, као и веома занимљивим 
феноменима узајамне индукције и самоиндукције. Избор 
задатака, како рачунских, тако и квалитативних је велики и могу 
да буду илустрација практичне примене. Електромагнетна 
индукција има примену у електротехници (генератор 
наизменичне струје ради на принципу електромагнетне 
индукције). Ова тема омогућава извођење великог броја 
разноврсних демонтрационих огледа и треба ту могућност 
искористити у највећој могућој мери. Демонстрациони огледи 
који могу да се ураде у оквиру ове теме су: 
Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и 
галванометра); 
Ленцово правило; 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Наизменична струја Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом наизменична струја и њен настанак, генератори наизменичне струје, 
отпорности у колу наизменичне струје, Омов закон за RLC коло, снага наизменичне струје, ефективна 
вредност напона и струје и трансформатори. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• упореди физичке величине код једносмерне и наизменичне електричне струје; 
• упореди појмове активне и реактивне отпорности и снаге код наизменичне струје и примени у 

конкретним ситуацијама; 
• израчуна потрошњу електричне енергије; 
• анализира начин преношења електричне енергије на даљину (од генератора наизменичне струје до 

потрошача, степен корисног дејства); 
• реализује експеримент служећи се одговарајућим упутством , обради резултате мерења на 

одговарајући начин (табеларно, графички), прикаже тражену физичку величину са одговарајућом 
грешком мерења, анализира резултате експеримента и њихову сагласност са теоријским 
предвиђањима; 

• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• примени апликације за мерење физичких величина; 
• примени рачунарске симулације и програме за обраду података приликом израде лабораторијске 

вежбе; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Генератор  наизменичне струје 

Синусоидални напон и струја 

Отпорности у колу наизменичне струје и 
Омов закон за RLC коло 

Снага наизменичне струје 

Ефективне вредности напона и струје 

Трансформатор 

 
Лабораторијска вежба: 
Примена Омовог закона за одређивање 
отпорности у RLC - колу 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 
Полазећи од раније стечених знања о једносмерној струји, навести 
разлике и представити карактеристике наизменичне струје уз 
коришћење одговарајућих демонстрационих огледа. Нагласити 
разлику између тренутне и ефективне вредности напона и јачине 
наизменичне електричне струје. Указати на постојање електричне 
отпорности која није термогене природе. Користећи векторско 
представљање напона и јачине струје у колу наизменичне струје 
извести формулу за импедансу. Посебно дискутовати појам снаге 
код наизменичне струје и преноса електричне енергије на даљину 
истичући предности употребе наизменичне у односу на једносмерну 
струју. Користећи стечено знање о узајамној индукцији објаснити 
принцип рада трансформатора. Показати аналогију везе напона и 
јачине електричне струје код једносмерне и наизменичне струје, 
односно Омов закон, у оквиру ове теме урадити и лабораторијску 
вежбу. Демонстрациони оглед који може да се уради у оквиру ове 
теме је: 
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Принцип рада трансформатора - показати како је могуће 
променити карактеристике наизменичне струје уз помоћ 
трансформатора. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.4. 
2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.2.3.4. 
2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Хармонијске осцилације Време: децембар / јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом механички хармонијски осцилатор и величине које описују његово кретање, 
енергија хармонијског осцилатора, математичко и физичко клатно, пригушене и принудне осцилације, 
резонанција, електрично осцилаторно коло. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• анализира трансформације енергије код хармонијских, пригушених и принудних осцилација; 
• дефинише појам, услове настајања и примену механичке резонанције; 
• реализује експеримент служећи се одговарајућим упутством , обради резултате мерења на 

одговарајући начин (табеларно, графички), прикаже тражену физичку величину са одговарајућом 
грешком мерења, анализира резултате експеримента и њихову сагласност са теоријским 
предвиђањима; 

• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• примени апликације за мерење физичких величина; 
• примени рачунарске симулације и програме за обраду података приликом израде лабораторијске 

вежбе; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Механички хармонијски осцилатор и 
величине којима се описује његово кретање 

Енергја хармонијског осцилатора 

Математичко и физичко клатно 

Пригушене осцилације 

Принудне осцилације, резонанција 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 
У оквиру теме Хармонијске осцилације посебну пажњу 
посветити апроксимацијама које су извршене да би се добило 
чисто хармонијско осциловање. Сличну пажњу посветити 
моделима математичког и физичког клатна, објаснити шта је 
све занемарено да би се добили изрази за период (без извођења). 
Демонстрирати квалитет модела математичког клатна при 
скраћивању његове дужине. Тиме ученици стичу врло добар 
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Електрично осцилаторно коло 

 
Лабораторијске вежбе: 
Математичко и физичко клатно 

Пригушене осцилације 

увид у чињенице да апроксимација математичког клатна 
садржи скуп чињеница, а да не представља само мало тело 
окачено о конац. Код пригушених и принудних осцилација 
нагласити утицај пригушења у резонантним процесима. 
Приликом обрађивања електричних осцилација нагласити 
аналогију са механичким осцилацијама. Посебно треба водити 
рачуна да су хармонијске осцилације увод у тему механичких 
таласа и потребно је детаљно објаснити појмове и појаве које 
ће бити потребне за наредну тему. У оквиру ове теме 
предвиђене су две лабораторијске вежбе и читав низ 
демонстрационих огледа, али је прикладно користити и 
компјутерске симулације као допуну, посебно за појаву 
резонанције. Демонстрациони огледи који могу да се ураде у 
оквиру ове две теме су: 
Осциловање телана опрузи; 
Математичко клатно; 
Физичко клатно; 
Хармонијске осцилације; 
Пригушене осцилације; 
Појава резонанције; 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

 
2.ФИ.2.1.1. 
2.ФИ.2.1.5. 
2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.1.3. 
2.ФИ.3.1.5. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Механички таласи Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом таласно кретање и величине које га описују, врсте таласа, једначина таласа, 
енергија и интензитет таласа, одбијање и преламање таласа, принцип суперпозиције, прогресивни и стојећи 
таласи. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• разликује механичке таласе на основу правца осциловања честица у односу на правац простирања 

таласа; 
• разликује стојеће и прогресивне таласе; 
• примени законе одбијања и преламања таласа у конкретним проблемима; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Таласно кретање и појмови који га 
дефинишу 

Врсте таласа 

Једначина таласа 

Енергија и интензитет таласа 

Одбијање и преламање таласа 

Принцип суперпозиције 

Прогресивни и стојећи таласи 

Таласно кретање као сложенији облик кретања од осцилаторног 
захтева посебну пажњу при усвајању ових садржаја. Поред 
демонстрационих огледа, када има услова за њихову реализацију, 
погодно је користити и филмове и анимације, а све у циљу 
правилног разумевања овог феномена. Уколико време и услови 
дозволе пожељно је показати на примеру, у неком филму или 
анимацији, да таласи не морају да буду строго лонгитудинални 
или строго трансверзални, већ да могу да буду и сложени. 
Демонстрациони огледи који могу да се ураде у оквиру ове теме 
су: 
Механички таласи; 
Одбијање и преламање таласа; 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.1.1. 
2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.2.1.4. 2.ФИ.3.3.5. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Акустика Време: фебруар / март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом извори и карактеристике звука, пријемници звука, инфразвук, ултразвук, 
Доплеров ефекат. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• упореди звук, ултразвук и инфразвук помоћу фреквенције и дефинише њихову примену у 

свакодневном животу; 
• разликује карактеристике звука (висина, јачина, боја) у конкретним примерима (музички 

инструменти,...); 
• анализира штетан утицај буке и мере заштите; 
• анализира Доплеров ефекат у различитим ситуацијама; 
• реализује експеримент служећи се одговарајућим упутством , обради резултате мерења на 

одговарајући начин (табеларно, графички), прикаже тражену физичку величину са одговарајућом 
грешком мерења, анализира резултате експеримента и њихову сагласност са теоријским 
предвиђањима; 

• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• примени апликације за мерење физичких величина; 
• примени рачунарске симулације и програме за обраду података приликом израде лабораторијске 

вежбе; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Извори и карактеристике звука 

Пријемници звука, ухо 

Инфразвук и ултразвук и њихове примене 

Доплеров ефекат 

 
Лабораторијска вежба: 
Мерење брзине звука у ваздуху 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 
Величине којима се описују механички таласи, али и везе 
између ових величина могу се користити за објашњење 
појава у акустици. Тиме се на очигледан начин демонстрира 
применљивост стеченог знања из области механичких 
таласа. Тема је захвална због могућности анализе многих 
примера и појава из свакодневног живота: од принципа по 
коме функционише ухо, преко музичких уређаја, 
инструмената, примене ултразвука у медицини, коришћење 
ултразвука код неких животиња. Области са којима се може 
повезати ова тема су: фонетика, биологија, музика,... У 
оквиру ове теме предвиђена је и лабораторијска вежба, али 
и низ демонстрационих огледа. 
Кроз обраду ове теме, отвара се низ могућих корелација са 
другим предметима, што може помоћи ученицима да 
разумеју значај стечених знања у оквиру физике. 
Демонстрациони огледи који могу да се ураде у оквиру ове 
две теме су: 
Својства звучних извора (музички инструмнети, звучна 
виљушка): 
Звучна резонанција (резонаторске кутије на инструментима, 
звучна виљушка и резонаторска кутија, разбијање чаше 
звуком одређене фреквенције...); 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.1.6. 2.ФИ.2.1.4. 2.ФИ.3.3.5. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Електромагнетни таласи Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознати ученике са појмом настајања, основних карактеристика и спектра електромагнетих таласа. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• објасни спектар електромагнетних таласа и наведе примере примене електромагнетног зрачења 

(пренос сигнала на даљину, мобилна телефонија,интернет, GPS, форензика...); 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Настајање и основне карактериситке 
електромагнетних таласа 

Спектар електромагнетних таласа 

Повезујући стечена знања о осцилацијама у LC колу објаснити 
услове настанка и простирања електромагнетних таласа. 
Карактеристике елекромагнетних таласа обрадити кроз поређење 
електромагнетног и механичког таласа. У оквиру дискусије о 
спектру истаћи својства појединих врста електромагнетних таласа 
и нагласити њихову улогу у свакодневном животу човека. Током 
обрађивања теме Спектар електромагнетних таласа посебну 
пажњу треба посветити ефекту стаклене баште и озонским 
рупама. Поред тога посебну пажњу заслужују и примери употребе 
електромагнетних таласа у телекомуникацијама, медицини. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.4.2. 2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Таласна оптика Време: април / мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом интерференција светлости и њена примена, дифракција светлости, 
дифракциона решетка, поларизација таласа, дисперзија светлости, расејање и апсорпција светлости. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• коментарише појаве које су последица таласне природе светлости и њихову примену (полариметар, 

спектрални апарати, интерферометри, холографија...); 
• објасни примере оптичких појава у природи (дуга, фатаморгана, боје предмета...); 
• реализује експеримент служећи се одговарајућим упутством , обради резултате мерења на 

одговарајући начин (табеларно, графички), прикаже тражену физичку величину са одговарајућом 
грешком мерења, анализира резултате експеримента и њихову сагласност са теоријским 
предвиђањима; 

• објасни значај и улогу експеримента и теорије у описивању физичких процеса и појава; 
• примени апликације за мерење физичких величина; 
• примени рачунарске симулације и програме за обраду података приликом израде лабораторијске 

вежбе; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Интерфернција светлости 

Јунгов оглед и други примери 
интерференције 

Мајкелсонов интерферометар и друге 
примене интерференције 

Дифракција светлости на пукотини 

Дифракциона решетка 

Разлагање полихроматске светлости 

Поларизација таласа 

Дисперзија светлости (нормална и 
аномална) 

Разлагање беле светлости на компоненте 

Расејање и апосрпција светлости 

 
Лабораторијска вежба: 
Мерење таласне дужине дифракционом 
решетком 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 
Појаве дифракције и интерференције искористити за извођење 
закључка о сложеној (дуалној) природи светлости. Конструктивну 
и деструктивну интерференцију демонстрирати користећи Јунгов 
оглед и одбијање преломљене светлости на клину. Услов за 
интерференциони максимум и минимум представити као 
последицу путне разлике два таласа. Принцип рада и историјски 
значај Мајкелсоновог интерферометра искористити и за његову 
употребу у савременој спектроскопији. Појаву дифракције 
светлости објаснити на једном отвору као и на дифракционој 
решетци као и услове за настајње дифракционих максимума и 
минимума. Излагање допунити демонстрацијом и објашњењем 
разлагања полихроматске светлости на дифракционој решетки. 
Поларизацију светлости демонстрирати, на пример, помоћу два 
пара наочара за сунце и користити као доказ да је светлост 
трансверзални талас. Приказати законе који важе при 
поларизацији светлости на кристалима и при одбијању и 
преламању. Објаснити значај појава двојног преламања на 
кристалима и обртања равни поларизације на кварцу, као и појаве 
дисперзије, расејања и апсорпције светлости. Демонстрациони 
огледи који могу да се ураде у оквиру ове теме су: 
Дифракција ласерске светлости на оштрој ивици, пукотии, 
нити; 
Поларизација светлости помоћу поларизационих филтера; 
Дисперзија беле светлости помоћу стаклене призме; 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.4.1. 2.ФИ.2.4.1. 
2.ФИ.3.3.5. 
2.ФИ.3.4.2. 
2.ФИ.3.4.4. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Геометријска оптика Време: мај / јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са појмом брзина светлости, закони одбијања и преламања светлости, тотална 
рефлексија, сферна огледала, сочива. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• примени законе геометријске оптике у конкретним проблемима; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Мерење брзине светлости 

Закони одбијања и преламања светлости 

Тотална рефлексија, оптички каблови 

Преламање светлости кроз призму и 
планпаралелну плочу 

Сферна огледала 

Једначина огледала 

Сочива 

Једначине сочива 

Недостаци сочива 

Геометријска оптика пружа велике могућности за обогаћивање 
стандардних облика наставе великим бројем демонстрационих 
огледа, наставних филмова, симулација огледа и снимака који 
приказују мноштво свакодневних појава. Због тога је пожељно 
користити што је више могуће овакве додатке стандардним 
облицима наставе. Избор задатака, како рачунских, тако и 
квалитативних је велики и могу да буду илустрација практичне 
примене. Могуће их је такође комбиновати са огледалима или 
лабораторијским вежбама и тиме би ученици добили прилику да 
упореде своје једноставне теоријске прорачуне са 
експерименталним резултатима. Демонстрациони огледи који 
могу да се ураде у оквиру ове теме су: 
Закони геометријске оптике – преламање, одбијање; 
Тотална рефлексија (провидна чаша са водом); 
Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и 
сочива; 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.4.3. 
2.ФИ.1.4.4.  

2.ФИ.2.4.2. 
2.ФИ.2.4.3. 
2.ФИ.2.4.4. 
2.ФИ.2.4.5. 

2.ФИ.3.3.5. 
2.ФИ.3.4.1. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Оптички инструменти Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознати ученике са појмом оптички инструменти, применом оптичких инструмената попут лупе, 
микроскопа и телескопа. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• објасни физичке појаве служећи се научним језиком; 
• опише физику људског ока и примену оптичких инструмената користећи одговарајуће физичке 

законе; 
• класификује штетне утицаје електромагнетног зрачења и начине заштите; 
• реши квалитативне и квантитативне проблеме, објасни поступак решавања и анализира добијени 

резултат; 
• анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање  природних 

појава и развој природних наука и технологије; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Основни појмови (видни угао, увећање) 

Око 

Лупа 

Микроскоп 

Телескоп 

 

Зачај ове теме потиче од тога што познавање основних појава као 
што си преламање, одбијање светлости, тотална рефлексија, 
стварање ликова код огледала и сочива доприноси бољем 
разумевању принципа рада многих оптичких инструментата и 
уређаја који су у свакодневној употреби. Поред тога неколико 
врло занимљивих атмосферских појава може добро да се објасни 
на основу основних закона геометријске оптике, као и савремене 
технологије за пренос сигнала путем оптичких каблова. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.4.4. 2.ФИ.2.4.4. 2.ФИ.3.3.5. 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је 
да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм 
физике у гимназији. Ова настава омогућава укључивање у наставу ученицима који су из оправданих разлога били 
одсутни са редовних часова. 

 
 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за физику.  

У оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи 
задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави. Ученици се слободно опредељују при избору садржаја 
програма. 
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Физичко и здравствено васпитање 
 

Образовни 
профил: 

     Ученици са посебним способностима за рачунарство 
и информатику 

Разред:   3    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд 
часова: 

  2    
Годишњи 
фонд 
часова: 

  74    

Просветни гласник: Број 

88/17 
27/18 
10/19 
6/20 
7/20 
6/21 
  

Година: 2022.    

Начин 
реализације
: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се 
остварује тако што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и 
одлазе на такмичења. 

 

                         Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са 
вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

                         Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

                        Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, 
вежбе на тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи 
прави план активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 

5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом 
рада,циљевима и задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Пра
ћењ

е 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о 
алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Aтлетика-техника брзог трчања 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-штафетно трчање 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама 
о алкохолу у скопу здравственог 
васпитања.Стицање вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу 
Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 
Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 

ОС по нивоима 
 1.1.3   1.1.4  1.1.7  
1.1.9 

  2.1.4  2.1.5 2.1.7       
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ц
и
љ
ев
и 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

И
сх
од
и 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра, 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз 
игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања 
лопте,користи и примењује,поштује правила  и фер 
игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
26.одбојка,блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
 
 

     Ученик усваја технику играња 
одбојке,правила понашања у школи,изводи разна 
кретања  у различитим ритмовима  и савладава 
кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси        Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      
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V - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањемпоштује 
правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

 34.Народна кола из краја„Моравац“ 
35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
 36.Кошарка-хватање и додавање 
37.Кошарка-двокорак 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра 
            

       Ученик усваја технику играња 
одбојке,правила понашања у школи,изводи разна 
кретања  у различитим ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу 
Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  
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VI - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 
 

Време:  Фебруар    

Ц
и
љ
е
в
и 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

И
с
х
о
д
и 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 
− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи 
елементе гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

                      ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− 
користи елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене 
могућности завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
45.гимнастика-мост 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти струњаче,кошаркашка лопта 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима 1.1.11,  1.1.19 
2.1.5,  2.1.7, 
2.1.9     
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 
− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

                 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи зад 

ате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

                 КОШАРКА:  
Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Кошарка-зонска одбрана,;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима    2.1.1,  2.1.2, 2.1.17,      3.1.1       
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 
 

Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

         КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању 
и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,Игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра 
 
 

    Ученик користи елементе технике 
кошарке,Игра спортску игру примењујући основну 
технику, неопходна  правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену личност 
уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                 2.1.1           3.1.1 
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IX - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 
 

Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

        КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању 
и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,Игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: 
Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте 
Стони тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно 
Стони тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту 
одбрану,Стони тенис: Игра у дублу  
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти 
      одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима     1.1.1, 1.1.2        2.1.1        3.1.1 
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X - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 
 

Време:     Јун 

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи 
прави план активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту 
одбрану,Стони тенис: Игра у дублу  
69.Игра на целом терену са применом правила 
70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова :  8 разред и одељења: 3/8 

Садржај рада : , дриблинг у паровима 1ч, Контранапад-напад 1ч,, Шут на кош са своје позиције 1ч, Игра 
човека 1 ч , Игра зоне 1 ч, Игра комбиноване одбране 1 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 8 разред и одељења3/8  

Садржај рада: , све врсте одбијања и додавања у одбојци 1ч, Смеч, блок 1 ч, Сервис и техника код сервиса 
1ч, Напад преко средњег блокера 1ч, Напад преко коректора из зоне 4 1ч, Напад преко коректора 2:1 1ч, 
Напад из зоне шест  1ч, Улога либера и чување блока 1 ч. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Математика 

 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 
ТРЕ
ЋИ 

Предмет: МАТЕМАТИКА 
Недељни 
фонд 
часова: 

5 
Годишњи 
фонд 
часова: 

185 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

 
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења, планом рада 
и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (185 часова). 
Одељење се не дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних 
јединица се обавља на традиционалан или иновативан начин. Избор метода и облика рада, 
као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати 
на часу и предвиђених исхода, али и од индивидуалних карактеристика ученика. При 
обради наставних садржаја ослања се на постојеће искуство и знање ученика стечено у 
основној школи, и настоји се, где је то могуће, да ученици самостално откривају 
математичке правилности и изводе закључке. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, 
збирка задатака и друга стручна литература. У току школске године врши се оцењивање на 
основу усмених одговора, активности у изради и дискусији задатака, школских и домаћих, 
као и на основу решења контролних задатака, писмених задатака. 

Напомена: За реализацију 4 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 12 часова.  

 
 

 
 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
 

Циљ образовно – васпитног рада : да ученик, усвајајући математичке концепте, знања и вештине и основе 
дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким 
језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 
живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Задаци образовно – васпитног рада: математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина 
на решавање проблема, математичка комуникација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЛИЕДРИ Време:септембар-октобар 

Ци
ље
ви 

Развијање осећаја за простор 

Разликовање геометријских фигура и геометијских тела 

Израчунавање површине и запремине геометријских тела 
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Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простоу; 
− разликује врсте правилних полиедара на основу њихових особина; 
− реши геометријски проблем користећи изометријске трансформације у простору; 
− израчуна површину и запремину призме, пирамиде и зарубљене пирамиде; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Међусобни односи тачака, правих и равни 
Диедар, триедар, рогаљ 
Ојлерова теорема 
Равни пресеци призме и пирамиде 
Површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде 
Кавалијеријев принцим 
Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде 
 

 
Тема се реализује кроз 30 часова: 9 часова обраде и 
21 час увежбавања/утврђивања. У обради ових 
садржаја, као и продубљивању и допуњавању знања 
која о њима ученици већ имају, значајно je да 
ученици већ усвојене основне појмове и чињенице 
просторне геометрије умеју успешно да примењују 
у решавању задатака. На почетним часовима 
дефинисати диедар, триедар, рогаљ и илустровати 
их у задацима. Увести појам полиедра и правилног 
полиедра и навести Ојлерову формулу. Обрадити 
равне пресеке призме и пирамиде. На наредним 
часовима потребно је извести формуле за 
површину и запремину одређених полиедара. 
Показати примену Кавалијеријевог принципа. 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.2.  
2.МА.1.2.3.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 
 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.2.   
2.МА.3.2.1.  2.МА.3.2.2.  
2.МА.3.2.5.   

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ОБРТНА ТЕЛА Време:октобар-новембар 

Ци
ље
ви 

Развијање осећаја за простор 

Разликовање геометријских фигура и геометијских тела 

Израчунавање површине и запремине геометријских тела и одеђивање њихових међусобних односа 

Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору 

− разликује обртна тела на основу њихових особина 

− реши геометирјски проблем користећи изометријске трансформације у простору 

− израчунава површину и запреминуваљка, купе, зарубљене праве купе и лопте, и примени 
их у различитим ситуацијама 

− одређује међусобне односе између полиедара и обртних тела са лоптом и упоређује 
одговарајуће величине 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Цилиндрична, конусна и ротациона површ 
Равни пресеци ваљка и купе 
Површина ваљка, купе и зарубљене купе 
Запремина ваљка, купе и зарубљене купе 
Лопта, основни елементи 
Површина и запремина лопте 
Делови лопте 
Узајамни однос лопте и полиедара и лопте и обртних 
тела 

 
Тема се реализује кроз 20 часова: 8 часова обраде и 
12 часова увежбавања/утврђивања. На почетним 
часовима описати настанак цилиндричних и 
конусних површи. Обрадити обртна тела: ваљак, 
купу, зарубљену праву купу. Извести формуле за 
њигове површине и запремине. Примењивати дате 
формуле и особине обртних тела у решавању 
различитих проблема. Затим обрадити сферу и 
лопту. Посебну пажњу посветити обради задатака у 
вези са међусобним положајима сфере у равни, 
уписаном и описаном сфером полиедара, правог 
ваљка и купе. 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални,  групни и индивидуални  рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.2.  
2.МА.1.2.3.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 
 
 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.2.   
2.МА.3.2.1.  2.МА.3.2.2.  
2.МА.3.2.5.   

 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА 

Време:новембар 

Ци
ље
ви 

Развијање логичког мишљења; 

Коришћење основног математичко-логичког језика; 

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и израчунавања; 

Развијање функционалних зависности, њихово представљање и примена; 

Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− примени Гаусов поступак за решавање система линеарних једначина са параметрима и без 
њих 

− примени Крамерово правило за решавање система линеарних једначина са параметрима и 
без њих 

− реши систем линеарних једначина применом матрица 

− реши проблем који се своди на систем линеарних једначина 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Систем линеарних једначина са две и више 
непознатих 
Крамерова теорема – дискусија решења система 
једначина 
Гаусов алгоритам за решавање система линеарних 
једначина 
Решавање система линеарних једначина применом 
матрице 

 
Тема се реализује кроз 14 часова: 5 часова обраде и 
9  часова увежбавања/утврђивања. На почетку 
подсетити ученике на метод замене и метод 
елиминације и надовезати на то Гаусов алгоритам. 
Затим обновити Крамерово правило за решавање 
система линеарних једначина. Упознати ученике са 
матричном методом за решавање система 
линеарних једначина. На крају примењивати 
системе линеарних једначина на решавање разних 
проблема. 
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Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.1.2.  2.МА.1.2.4.  
2.МА.1.2.7.  2.МА.1.2.8. 

2.МА.2.1.5.  2.МА.2.1.7.  
2.МА.2.1.8.  2.МА.2.1.9. 

2.МА.3.1.4.  2.МА.3.1.6. 

 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕКТОРИ Време:децембар 

Ци
ље
ви 

Разумевање функционалних зависности; 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина; 

Повезивање чињеница и њихова примена на решавање проблема; 

Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− разуме појам вектора у Декартовом координатном систему 

− израчуна скаларни, векторски и мешовити производ у општем смислу и помоћу координата 

− примени производе вектора на израчунавање величине угла, површине паралелогама и 
запремине паралелепипеда  

− примени својства скаларног, векторског и мешовитог производа вектора на решавање 
проблема 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појам вектора 
Линеарна зависност вектора 
Скаларни производ 
Векторски производ 
Мешовити производ 
Примена производа вектора  

 
Тема се реализује кроз 15 часова: 6 часова обраде и 
9  часова увежбавања/утврђивања. Подсетити 
ученике на векторе у равни. Увести координатни 
систем у простору. Векторе увести као уређене 
парове тачака, са идентификацијом помоћу 
паралелног преноса (транслације). Осврнути се на 
идентификацију тачака у простору, уређених 
тројки координата и радијус-вектора.Скаларни и 
векторски производ  увестигеометријски и преко 
координата, повезати са детерминантама реда 2 и 3. 
Навести својства ових производа (адитивност, 
хомогеност, (анти)симетричност) и формуле које 
их повезују.Примењивати векторе у геометријским 
(одређивање угла између два вектора, 
израчунавање површине и запремине фигура и др.) 
и физичким проблемима (сабирање и разлагање 
брзина и сила, момент силе и др.). 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.2.6.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 

2.МА.2.1.4. 2.МА.3.2.4.  2.МА.3.2.5.  
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V - ТЕМА/МОДУЛ: АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У 
РАВНИ 

Време:децембар-јануар-
фебруар-март 

Ци
ље
ви 

Развијање осећаја за простор и оријентацију; 

Разумевање функционалних зависности, њихово повезивање и примена; 

Развијање прецизности приликом израчунавања; 

Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− реши проблеме међусобних односа тачака и правих у координатној равни 

− препозна  различите облике једначине праве и уме да преведе један облик у други 

− реши различите проблеме користећи једначине праве 

− препозна криве другог реда на основу њихове једначине 

− реши проблеме користећи једначине кривих другог реда 

− реши проблеме примењујућои услов додира и једначину тангенте криве другог реда 

− реши проблеме међусобних односа праве и кривих другог реда и међусобног односа кривих 
другог реда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дужина дужи, подела дужи у датом односу, површина 
троугла 
Разни облици једначине праве 
Међусобни однос двеју правих 
Једначина кружнице 
Једначина елипсе 
Једначина хиперболе 
Једначина параболе 
Права и криве другог реда – међусобни односи 
Криве другог реда – међусобни односи 

 
Тема се реализује кроз 45 часова: 19 часова обраде 
и 26  часова увежбавања/утврђивања.  
Основни циљ јесте да ученици добро упознају 
Декартов правоугли координатаи систем и приступ 
геометрији помоћу координата. Неопходно je да 
ученици повежу линеарну једначину са две 
непознате са једначином праве у координатаом 
систему и да упознају општи (имплицитни), 
експлицитни, сегментни једначине праве.На 
основу својстава праве и кривих линија другог 
реда, ученици треба да формирају њихове 
једначине и испитују међусобне односе тих линија. 
Посебно обратити пажњу на случај када права 
додирује криву (услов додира), као и једначине 
тангенти. У свим ситуацијама инсистирати на 
геометријској интерпретацији (на пример код 
решавања система квадратних једначина). 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.4.  
2.МА.1.2.5. 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.3. 2.МА.3.2.2.  2.МА.3.2.3. 

 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. 
НИЗОВИ 

Време:март-април-мај 

Ци
ље
ви 

Развијање логичког и критичког мишљења 

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и повезивање чињеница 

Коришћење основног математичко-логичког језика 
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Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− користи математичку индукцију као метод закључивања и доказивања 

− израчуна граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Принцип математичке индукције и његове примене 
Гранична вредност низа 
Збир бесконачног геометријског низа 
Број е 
 

 
Тема се реализује кроз 15 часова: 9 часова обраде и 
16  часова увежбавања/утврђивања.  
Ова наставна тема има велики значај за развијање 
математичке културе ученика јер je математичка 
индукција веома чест, практичан и ефикасан метод 
доказивања математичких тврђења. Увод у 
математичку индукцију треба направити 
коришћењем емпиријске индукције (као метода 
наслућивања тврђења) и указивањем на грешке 
које су могуће ако се користи непотпуна индукција 
(навести неколико примера и неке грешке из 
историје математике). Код обраде математичке 
индукције посебну пажњу обратити на њену 
суштину, a нарочито на међусобну повезаност и 
обавезну комплементарност два доказна корака: 
базе индукције и индукцијског корака.  
Потребно је обновити основна знања о низовима из 
првог разреда (дефиниција, начин задавања, 
аритметички и геометријски низ). Обрадити 
појмове монотоност и ограниченост низа. Увести 
појам граничне вредности низа, објаснити појам на 
што једноставнијим примерима. Дефинисати број 
е. 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 2.МА.1.3.1.   2.МА.2.3.1.  2.МА.2.3.2. 2.МА.3.3.1.  2.МА.3.3.2. 

 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И 
ПОЛИНОМИ 

Време:мај-јун 

Ци
ље
ви 

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

Коришћење математичко-логичког језика 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина, њихово повезивање и 
примена 

Математичка комуникација 

Ис
хо
ди 

Ученик ће бити у стању да: 

− представи комплексан број у тригонометријском облику 

− израчуна корен и степен комплексног броја  

− одреди нуле и растави на чиниоце полиноме у једноставнијим случајевима 

− примени Вијетове формуле за полиноме вишег степена 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Поље комплексних бројева 
Тригонометријски облик комплексног броја 
Операције са комплексним бројевима у 
тригонометијском облику 
Степеновање комплексног броја – Моаврова 
формула 
Кореновање комплексног броја 
Полиноми у пољу комплексних бројева 
Теорема о дељивости полинома 
Безуова теорема 
Нуле полинома ( растављање полинома ) 
Вијетове формуле 

 
Тема се реализује кроз 24часа: 8 часова обраде и 16  
часова увежбавања/утврђивања.  
Најпре подсетити ученике на својства операција 
комплексних бројева задатим у алгебарском 
облику. Затим увести тригонометријкси запис 
комплексног броја, при чему ученици треба да 
увежбају претварање једног записа у други. 
Обрадити операције са комплексним бројевима 
задатим у тригонометријском облику. Истаћи 
предност степеновања и кореновања комлексног 
броја задатог у тригонометријском облику. 
Подсетити ученике на својства полинома с реалним 
коефицијентима и реалном променљивом. 
Подсетити ученике на дељење полинома и Безуову 
теорему. Навести основни став алгебре и његову 
последицу, теорему о факторизацији полинома над 
пољем комплексних бројева. По аналогији с 
квадратном једначином извести Вијетове везе за 
полиноме трећег и четвртог степена и увежбати 
њихово коришћење. На неким једноставнијим 
примерима илустровати решавање система 
једначина вишег реда. 
 

Методе рада 
дијалошка, монолошка метода, самосталан рад ученика, питања и одговори, 
демонстрација, писана, илустративна 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

Праћ
ење 

Инструменти усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 2.МА.1.3.1. 
2.МА.2.1.2.  2.МА.2.1.9.  
2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.1.1.  2.МА.3.1.2.  
2.МА.3.2.5. 

 
 

 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује пo потреби, један час недељно до краја другог полугодишта. Намењена је 
ученицима који нису са успехом савладали предвиђени програм, као и ученицима који нису разумели 
поједине наставне јединице или нису могли самостално да ураде домаћи задатак. На часовима допунске 
наставе обађују се оне теме са којима ученици имају потешкоће у савладавању. Часовима 
допунске наставе могу присуствовати сви ученици. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  
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Додатна настава се организује по потреби, једном недељно у току школске године.Намењена је ученицима 
који желе да прошире своје знање или се припремају за такмичење. Наставне јединице прате редован 
школски програм, а по потреби се обнављају и наставне јединице из претходних година које су неопходне 
за разумевање градива. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. 
Број часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године.  
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Дискретна математика 

 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: III 

Предмет: Дискретна математика 
Недељни 
фонд 
часова: 

2 
Годишњи 
фонд 
часова: 

74 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада 
и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (74 часа). 
Одељење се не дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада 
наставних јединица обавља се на традиционалан или иновативан начин. Наставна 
средства су табла, креда, уџбеник, збирка задатака. У току школске године врши се 
оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и 
домаћих, на основу решења тестова, писмених задатака. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Дискретне математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе 
дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације 
математичким језиком и примени стечена знања и вештине у рачунарству и даљем школовању, решавању 
проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 
Задаци наставе предмета Математика су да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; формирају систем 
вредности; 
- стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно 
коришћење стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и 
потребама друштва; 
- развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛОГИКА И СКУПОВИ Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно 
поретка и еквиваленције). 
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И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– користи потпун систем исказних везника; 

– формира ДНФ и КНФ за исказне формуле; 

– користи Карноове мапе; 

– примени метод резолуције; 

– изведе операције у Буловој алгебри; 

– одреди класе еквиваленције исказних формула; 

– докаже ваљаност аргумента помоћу Ојлеровог дијаграма; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Аксиоматски систем, докази и извођења. Потпун 
систем везника.Дисјунктивна нормална форма 
(ДНФ) и коњунктивна нормална форма (КНФ). 
Карноове мапе. Метод резолуције.Уређени 
скупови.Булове алгебре и аксиоме.Квантификатори. 
Ваљане формуле. Ојлеров дијаграм. 

На почетку треба обновити оно што су ученици 
учили у првом разреду из садржаја ове теме: 
превођење исказа из природног језика у 
математички запис и обрнуто уз обнављање 
логичких операција, таблице истинитости са не 
више од четири исказа, логичке еквиваленције 
(закон идемпотенције, двострука негација, Де 
Морганови закони, особине комутативности, 
особине асоцијативности, дистрибутивне особине, 
еквиваленција контрапозиције). Дедукција из 
претходно прихваћених или већ изведених 
истинитих тврђења доводи до закључка чију 
ваљаност испитујемо. За доказивање ваљаности 
аргумента користити две методе: прављење 
таблица истинитости и доказивање да је закључак 
тачан кад год су све хипотезе тачне; коришћење 
правила извођења за доказивање исправности 
закључка.Као примере потпуних система везника 
навести негацију, коњукцију, као и негацију, 
дисјункцију. Увести дисјунктивну и коњуктивну 
нормалну форму и увежбати проналажење исказа 
на основу задатих таблица истинитости. Обрадити 
Карноове мапе ради свођења добијеног исказа у 
простији облик. Посебно обрадити метод 
резолуције. 

 

Обновити градиво првог разреда из скупова 
(једнакост и инклузија, скуповне операције, 
партитивни скуп, Декартов производ, доказивање 
скуповних релација помоћу таутологија) и 
релација (граф бинарне релације, релација 
поретка, еквиваленције и класе еквиваленције). 
Увести уређени скуп и показати примере потпуно 
и делимично уређених скупова. Обновити 
квантификаторе и обрадити предикатски рачун 
ради провере ваљаности аргумента Ојлеровим 
дијаграмом. За примере користити највише три 
тврђења.Упоређивањем особина скупова и логике 
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уопштити заједничке особине Буловом алгебром. 
Указати на дуалност теорема. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 
дијалошке методе 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС понивоима 
2.МА.1.1.1. 2.МА.1.1.2. 

 

2.MA.2.1.5. 

 

2.МА.3.3.3. 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАФОВИ 
Време:  новембар, децембар, 
јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Користи природне, целе, рационалне и реалне бројеве, различите записе тих бројева и 
преводи их из једног записа у други. 

Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

-користи појмове у вези са графовима; 

– разликује врсте графова; 

– испита да ли је граф Ојлеров; 

– представи решења проблема помоћу графова; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Граф, основни појмови и типови графова. Степен 
чвора и последице.Ојлерови графови. Проблем 
најкраћег пута и Дајкстрин алгоритам. Минимални 
скелет и Краскалов алгоритам. Теорема о четири 
боје. 

Упознати ученике са тим да теорија графова 
проучава везе међу објектима и дати неколико 
примера коришћења ове теорије у стварном свету 
(на пример: мобилне мреже, интернет и 
претраживање, за проучавање молекула итд.). 
Увести просте, усмерене и мултиграфове и 
дефинисати појмове као што су скуп суседа чвора 
и степен чвора. Бавити се простим графовима, уз 
коментаре шта све важи и за усмерене графове. 
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Дати примере важних класа графова (путеви, 
контуре, комплетни графови, бипартитни графови 
и комплетни бипартитни графови, к-регуларни 
графови, стабла). Показати да је збир степена свих 
чворова простог графа једнак двоструком броју 
ивица, као и последице овог тврђења (као што је, 
нпр. лема о руковању). Показати примере у којима 
је потребно конструисати граф са неким условима, 
као и примере где такав граф не постоји, на 
пример, због неке од последица леме о руковању. 
Дефинисати изоморфизам графова, као и појмове 
подграфа, разапињућег подграфа и комплемента 
графа. Као један од начина да се докаже 
(не)постојање графа може се показати алгоритам 
Хавел-Хакими о графичком низу степена чворова 
графа.Увести појам повезаног графа. Поменути 
проблем „Седам мостова Кенигсберга”, увести 
појам Ојлеровог графа и доказати теорему о 
карактеризацији Ојлерових графова. Могу се 
дефинисати Хамилтонови графови, показати да су 
сва Платонова тела, посматрана као графови, 
Хамилтонови, и навести примере графова који 
немају ово својство (нпр. Петерсенов 
граф).Дефинисати растојање између чворова и 
показати Дајкстрин алгоритам за налажење 
најкраћег растојања између два чвора. Увести 
појмове разапињуће дрво, разапињућа шума и 
минимални скелет. Показати Краскалов алгоритам 
за тражење минималне разапињуће шуме 
неоријентисаног тежинског графа. На неколико 
примера илустровати кораке ових алгоритама. Не 
очекује се да ученици знају све кораке алгоритма, 
акценат треба да буде на примени алгоритма који 
је дат ученицима. Примери визуелизације могу се 
пронаћи на адреси 
хттпс://алгоритхмс.дисцрете.ма.тум.де/. 

Формулисати теорему о четири боје и дефинисати 
планаран граф. Може се дефинисати хроматски 
број графа и на примерима показати алгоритам 
који у линеарном времену одређује да ли је граф 
обојив у две боје. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС понивоима 
2.МА.1.1.5. 2.МА.1.1.6. 

 

2.МА.2.1.2.  2.МА.2.1.3. 

 

 

2.МА.3.1.4.  
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III - ТЕМА/МОДУЛ: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА Време: фебруар,март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Решава једноставне проблеме који се своде на Диофантове једначине. 

Решава једноставне проблеме који се своде на системе линеарних конгруенција са највише три 
једначине 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– примени својства релација дељивости и конгруенције; 

– реши систем линеарних конгруенција; 

– реши једноставније Диофантове једначине; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Конгруенције, својства, рачун остатака, Мала 
Фермаова теорема и примене. Кинеска теорема о 
остацима.Диофантове једначине. 

На почетку обраде ове теме обновити знања из 
првог разреда о својствима релације дељивости у 
скупу целих бројева, Еуклидовом алгоритму за 
одређивање НЗД, простим бројевима и основној 
теореми аритметике. Затим дефинисати релацију 
конгруенције по модулу и извести њена 
најважнија својства (да је релација еквиваленције, 
сагласност са операцијама). Увежбати коришћење 
конгруенција у разноврсним задацима 
(одређивање остатка степена датог броја, могућих 
остатака квадрата по датом модулу, извођење 
критеријума дељивости). Посматрати потпуне и 
сведене системе остатака и искористити их за 
извођење Мале Фермаове теореме. Од  
Диофантових једначина обрадити линеарне (са две 
непознате) и Питагорину, као и системе линеарних 
конгруенција са највише три једначине (и у вези с 
тим извести кинеску теорему о остацима). Сем 
тога, инсистирати на разноврсним примерима у 
којима се користе претходно научена знања о 
целим бројевима. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС понивоима  2.МА.1.3.2.2.MA.1.1.4.  2.МА.2.1.3.  2.МА.3.1.4.  
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: КОМБИНАТОРИКА Време: април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или 
начина). 

-Решава сложеније комбинаторне проблеме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– примени елементе комбинаторике у сложенијим реалним ситуацијама; 

– реши проблеме у којима се користе својства биномних коефицијената; 

– примени биномну формулу за решавање проблема; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Формула укључења и искључења. Варијације и 
пермутације. Комбинације.Биномна формула и 
биномни коефицијенти.Хомогене линеарне 
диференцне једначине највише другог реда са 
константним коефицијентима. 

Истаћи да је циљ комбинаторних садржаја 
пребројавање коначних скупова који су настали, 
или су издвојени, од скупова са задатим бројем 
елемената. Најпре треба поновити, као садржај 
првог разреда, правило производа и правило збира 
и урадити неколико примера који се решавају 
применом ових правила.На погодно изабраним 
примерима користити формулу укључења и 
искључења у случајевима када број посматраних 
скупова није већи од три.Варијације са и без 
понављања, као и пермутације скупа обрадити као 
сродне теме. Увести појам факторијела. 
Комбинације са и без понављања увежбати на 
разноврсним задацима. Обрадити Паскалов 
троугао и навести нека његова својства. Доказати 
биномну формулу и илустровати је 
примерима.Обновити појам низа и рекурентну 
везу и повезати је са решавањем једноставнијих 
диференцних једначина (хомогене линеарне 
највише другог реда са константним 
коефицијентима) и увежбати њихову примену у 
комбинаторици. Обрадити пример Фибоначијевог 
низа и извести експлицитну формулу за општи 
члан овог низа. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС понивоима 2.МА.1.2.7.2.MA.1.1.4.  2.МА.2.1.3.2.MA.2.1.5. 2.МА.3.1.4. 2.МА.3.1.5. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

Допунска настава се реализује no потреби, један час недељно до краја другог полугодишта. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

AКО ce укаже пoтреба за припремном наставом за полагање у августу, онда ce реализује најмање 10% од укупног броја часова, тј. најмање 8 часа припремне 
наставе. 

 

 

Биологија 
 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
III 

(трећи) 

Предмет: БИОЛОГИЈА 
Недељни 
фонд 
часова: 

3 
Годишњи 
фонд 
часова: 

111 

Просветни гласник: Број 10 Година: 
LXXI 
(2022) 

Начин 
реализације
: 

Програм Биологије у трећем разреду гимназије смера за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику изучавању живих бића приступа са 
филогенетског аспекта и оријентисан је на достизање образовних исхода. Достизање 
исхода води развоју предметних, кључних и општих међупредметних компетенција. 
Исходи као описи интегрисаних знања, вештина, ставова и вред ности ученика и 
груписани су у девет наставних тема: биологија као природна наука, хемијска основа 
живота, основе ћелијске грађе и функције, структура, пренос и експресија наследне 
информације, метаболизам на нивоу ћелије, осетљивост, комуникација и покретљивост 
на ћелијском нивоу, ћелијски циклус и деобе, основи генетике и увод у еволуциону 
биологију.  На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, 
планом рада и начином оцењивања. Задатак наставника је да ученике упозна са 
наставним садржајима, а који су предвиђени задатом темом. 
Предмет се реализује кроз теоријску наставу  (111 часова) три часа недељно, а настава се 
изводи у учионици или у биолошком кабинету на традиционалан и иновативан начин уз 
коришћење свих ИКТ-а. Настава се изводи тако што се врши сажето повезивање знања 
која су ученици стекли у основној школи (пошто је ово прва година биологије на овом 
смеру) са новостеченим знањем. 
У настави  биологије од облика рада примењују се фронтални, индивидуални као и рад у 
пару, а од метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошка  као и илустративно – 
демонстративна. Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране 
Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе. Врши се континурано (формативно и 
сумативно) на основу усменог излагања, тестова, активности ученика, презентациија, 
пројектне наставе. Током године врши се праћење и процена напредовања остварености 
прописаних исхода, стандарда постигнућа као и сама активност ученика.  



Гимназија, Лесковац 

 

67 
 

У оквиру сваке наставне целине ученици раде пројекте, при чему наставник даје упутства 
о одабиру стручне литературе а ученици сами на интернету претражују садржаје погодне 
за предвиђену тему. Након сваке предвиђене наставне целине ученици се проверавају 
колико су савладали задате садржаје. 
Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник континуирано врши и 
самоевалуацију наставног процеса. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, 
вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за 
биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на 
очувану животну средину. 

Циљ образовно – васпитног рада:  

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине и 
ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као 
науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну 
средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном 
тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз 
истовремено развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- стекну знања о биологији као природној науци; 
- упознају заједничке особине живих бића; 
- упознају хемијски састав ћелије и основне биомакромолекуле; 
- стекну знања о основама цитологије, грађи ћелије и о ћелијским деобама; 
- упознају основе генетике; 
- упознају шта је то ген, алел, генотип, фенотип, геном; 
- упознају правила наслеђивања; 
- упознају популациону генетику и генетичку контролу развића; 
- савладају технике анализе хромозома; 
- упознају структуру и улогу протеина, нуклеинских киселина и других биомакромолекула на молекуларном 
нивоу; 
- упознају шта је то репликација, транскрипција, транслација, анаболизам, катаболизам, ензими; 
- упознају основе молекуларне биологије;  
- упознају метаболизам ћелије, анаболизам, катаболизам и све биохемијске процесе у ћелији; 
- стекну знања о осетљивости, комуникацији  и покретљивости у ћелији; 
- упознају основе еволуционе биологије, Ламаркову и Дарвинову теорију еволуције; 
- стекну знања о основама еволуције живог света; 
- упознају савремену теорију еволуције; 
- упознају коеволуцију, постанак врста и постанак живота; 
- усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и 
професионални развој;  
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и 
општих норми понашања према околини у којој живе;  
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за 
решавање актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  
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- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији 
као науци;  
- развију способност коришћења информационих технологија;  
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  
- развију способност за самостално истраживање;  
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко 
учење;  
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске 
културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни 
задаци;  
- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу 
људима;  
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА НАУКА Време: септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

 

-Упознавање са појмовима наука, инжењерство, технологија и методологијом научног 
истраживања 

- Упознавање са појмом научног модела, научних закона и научне теорије 

- Упознавање са традиционалним и савременм технологијама, последицама технолошког разоја и 
значају научне писмености 

- Упознавање ученика са кључним биолошким принципима: хијерархијском органозацијом живих 
система, емергентним својставима, интеракцијом и протоком/трансформацијом енергије 

- Упознавање са ћелијском теоријом, везом грађе и функције и механизмима регулацује 
биолошких система 

 - Упознавање ученика са вертикалним и хоризонталним преносом наследне информације и  
еволуционим аспектом јединства и разноврсности живог света 

- Стицање и усвајање знања о заједничким особинама живих бића, ћелијској организацији, расту и 
развићу, хомеостази, размножавању, илуструјући дате процесе на конкретним примерима кроз 
часове обраде,  утврђивања и систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
 

- осмисли поступак истраживања на задату хипотезу, креира и прати истраживачки протокол; 

- прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем; 

- изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

-  закључује о јединству живота и његовом заједничком пореклу на основу заједничких особина 
живих бића; 

- доведе у везу основна својства живих бића са просторним и временским распоредом чинилаца 
њиховог окружења; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Уводни час - методологија рада 

Биологија као природна наука 

Заједничке особине живих бића 

Ћелијска организација, раст и развиће 

Хомеостаза  

Размножавање 

Нивои организационе сложености и организациони 
ступњеви живих организама (молекули-органеле-
ћелије-ткива-органи-организам) 

Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације) ученици 
стичу знања о заједничким особинама живих бића, 
ћелијској организацији, расту и развићу, 
хомеостази, размножавању.  
У реализацији теме биологија као природна наука, 
тј. достизању исхода "осмисли поступак 
истраживања на задату хипотезу, креира и прати 
истраживачки протокол,прикупи, прикаже 
и тумачи податке добијене истраживањем и изнесе 
и вреднује аргументе на основу доказа", важно је 
да ученици уоче да научна теорија или модел, који 
представља везе између променљивих параметара 
неке природне појаве (биолошког феномена), 
мора бити у складу са опажањима и чињеницама 
које су доступне у датом тренутку, као и да 
омогући проверљива предвиђања. Требало би да 
ученици разумеју да свака научна теорија или 
модел, као објашњење, важи у датом тренутку и да 
је подложна ревизији, уколико се, захваљујући 
сталном увећавању знања и напретку технологије, 
дође до нових сазнања и чињеница (чак и у 
случајевима када је 
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теорија у прошлости давала задовољавајућа 
објашњења и била у складу са тада доступним 
сазнањима). 
Реализација ове теме требало би да буде усмерена 
на откривање нових и повезивање старих знања и 
искустава кроз лични ангажман ученика у 
истраживању. Тежиште ових активности је на 
осмишљавању истраживања од стране ученика, 
развијању вештине постављања питања и тражења 
одговора на основу опажених чињеница и мерења, 
као и критичкој анализи и тумачењу добијених 
резултата. У најједноставнијем случају, 
неопходно би било да ученици, на очигледним 
примерима, науче да разликују када се до 
задовољавајућих објашњења појава може доћи 
процесом питање хипотеза/експеримент-закључак, 
а када одговарајући приступ подразумева 
систематично и пажљиво планирано посматрање, 
пребројавање, мерење (уз што мањи субјективни 
утицај истраживача. 
Хомеостазу би требало представити као својство и 
других нивоа организационе сложености живих 
бића, а не само нивоа јединке.  
Појам повратне спреге требало би обрадити уз 
хомеостазу као основни принцип регулације. 
Све наведене активности ученика доприносе и 
достизању исхода: Ученик ће бити у стању да 
прикупи, прикаже и тумачи податке добијене 
истраживањем; изнесе и вреднује аргументе на 
основу доказа; сарађује у тиму, поштујући разлике 
у мишљењу и интересима, дајући лични допринос 
постизању договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу и критички процени 
сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за први разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за хијерархијску организацију живих бића, домаћи задатак, самостални рад 
ученика, продукти рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ХЕМИЈСКА ОСНОВА ЖИВОТА Време: септембар, октобар 
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- Упознавање са грађом протеина 

- Упознавање са механизмом деловања ензима и чиниоцима који утичу на ензимску активност 

- Упознавање са грађом и улогама ДНК 

- Стицање и усвајање знања о врстама РНК, њиховој грађи и улози, процесима транскрипције и 
транслације 

- Упознавање ученика са поделом угљених хидрата, њиховом грађом и улогом 

- Упознавање са различитим врстама масти, њиховим улогама и разликама у грађи 

- Упознавање са  особинама воде и њеним значајем за живи свет 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д
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 - разврста биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу животних функција; 

- примерима илуструје примену биолошки важних макромолекула у биотехнологији; 

- доводи у везу основна својства живих бића са просторним и временским распоредом чинилаца 
њиховог окружења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Градивни материјал живота - хемијска основа и 

састав живих бића 

Протеини - најсложенији молекули по грађи и 

функцији (1. део - грађа) 

Протеини - најсложенији молекули по грађи и 

функцији (2. део – улоге протеина) 

Проток информација у живом свету (1) ДНК - грађа 

и удвајање 

Проток информација у живом свету (2) РНК - грађа, 

синтеза и улоге (транскрипција и транслација) 

Угљени хидрати 

Липиди 

Вода 

Хемијски састав хране и здрава исхрана (пројектна 

настава) 

У активностима на достизању исхода "ученик ће 
бити у стању да доводи у везу основна својства 
живих бића са просторним и временским 
распоредом чинилаца њиховог окружења" 
нагласити да је једна од заједничких особина 
живих бића присуство воде у организму и да она 
има велики значај за опстанак живих бића. Да би 
се разумело зашто је баш вода супстрат за 
одигравање животних процеса, а не нека друга 
супстанца, треба сликовито објаснити како из 
структурних особености молекула воде, 
произилазе њене биолошке функције. 
Илустрације структуре молекула воде и њених 
својстава су свима доступне на интернету у облику 
видео клипова и кратких филмова (yоутубе), због 
чега је могуће да наставник води и надгледа 
процес учења код ученика који би сами 
прикупљали и приказивали занимљиве појаве у 
вези структуре и својстава воде. 
У активностима на достизању исхода "разврста 
биолошки важне макромолекуле према њиховој 
улози у остваривању животних функција", 
тежиште је на основним својствима 
макромолекула која омогућавају њихову 
биолошку функцију. Присуство 
биомакромолекула указује на заједничко порекло 
и биохемијско јединство живог света. Кроз ову 
наставну тему/часове (обраде, утврђивња, дебата, 
систематизације) потребно је обрадити хемијски 
састав ћелије на елементарном нивоу: микро и 
макроелементе, основне улоге липида уз 
показивање илустрација њихове грађе; појмове 
мономер и полимер (за објашњавање њиховог 
односа и чињенице да су сва жива бића грађена од 
истих градивних блокова који се комбинују на 
различите начине, могу се користити анимације, 
илустрације,  итд.); основне биолошке улоге 
угљених хидрата уз показивање илустрација 
њихове грађе (моно-, ди– и полисахариди; глукоза, 
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скроб, гликоген, целулоза, хитин); основне улоге 
протеина (на интернету је доступно обиље 
илустрација и анимација које могу да се употребе 
за вођено учење о директној вези између улоге у 
ћелији-организму и просторне организације 
протеина, њихове величине, еластичности и 
специфичности; основна својства и улоге 
нуклеинских киселина (структура РНК ланца се 
може приказати као једноланчани полинуклеотид 
са окосницом и кодом као чешаљ); способност 
различитих РНК да кодирају/декодирају примарну 
структуру себи сличних молекула – ДНК и од себе 
различитих молекула – протеини, може се 
илустровати принципом комплементарности 
азотних база два ланца нуклеотида, РНК-РНК и 
РНК-ДНК; комплементарност РНК нуклеотида се 
може представити као просторно уклапање А са У 
и Г са Ц формирањем слабих водоничних веза 
између њих 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за први разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 
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Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за хемијску грађу појединих делова ћелије, домаћи задатак, самостални рад 
ученика, продукти рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВЕ ЋЕЛИЈСКЕ ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 

Време: новембар 

Ц
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- Упознавање ученика са грађом ћелијске мембране. 

- Упознавање са различитим врстама транспорта кроз мембрану 

- Упознавање са прокариотском и еукариотском грађом  ћелије 

- Упознавање са грађом и функцијом  основних делова ћелије 

- Стицање и усвајање знања о грађи ћелије и ћелијским органелама 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 
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 - упоређује прокариотску и еукариотску ћелију на основу биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика; 

- доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и унутрашње средине са динамиком ћелијских 
процеса;     

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ћелија као основна јединица живота 

Грађа ћелијских мембрана 

Транспорт кроз ћелијске мембране 

Прокариотска ћелија 

Од прве ћелије до еукариота 

Једро и хроматин 

Ендомембрански систем 

Митохондрије, хлоропласти, ћелијски скелет. 

Теорија о ендосимбиози 

У реализацији теме Основе ћелијске грађе и 
функције, тј. достизању исхода "упоређује 
прокариотску и еукариотску ћелију на основу 
биохемијских, анатомских и морфолошких 
карактеристика" и "доведе у везу утицај чинилаца 
из спољашње и унутрашње средине са динамиком 
ћелијских процеса", с обзиром да су се ученици у 
основној школи упознали са елементима грађе, 
потребно је више пажње посветити различитим 
структурама ћелија у контексту њихове функције и 
разноврсности, као и основним биохемијским 
разликама прокариотских и еукариотских ћелија. 
Потребно је повезати функције делова еукариотске 
ћелије са ћелијским метаболизмом, истаћи 
филогенетско порекло појединих делова ћелије, 
као што су хлоропласти, митохондије (теорија 
ендосимбиозе) и унутарћелијског система 
мембрана. Требало би структурне и физичке 
особине мембране довести у везу са функцијом: 
транспорт у ћелију и ван ње, флексибилност у 
функцији промене облика мембране (егзо и 
ендоцитоза, кретање). Основне облике кретања 
кроз мембрану би требало обрадити уз доста 
примера и задатка. Селективну пропустљивост 
мембране и значај осмозе би требало повезати са 
знањима физике и хемије. Требало би увести 
појмове осмотски потенцијал и тургор и обрадити 
плазмолизу код биљне ћелије. 
Кроз практичан рад или демонстрацију уз осмозу 
могу се обрадити: посматрање плазмолизе на 
мироскопском препарату биљних ћелија, мерење 
осмозе (нпр. комадиће кромпира исте величине и 
облика убацујемо у растворе различите 
концентрације соли, па их меримо). 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за први разред Гимназије ПМ смера (Завод за уџбенике 
Београд), ИКТ  - Интернет, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за грађу ћелије, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, 
тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: СТРУКТУРА, ПРЕНОС И ЕКСПРЕСИЈА 
НАСЛЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Време: новембар, децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Стицање и усвајање знања о репликацији ДНК, транскрипцији, транслацији, експресији гена, 
геному и генским мутацијама, биотехнологији и генетичком инжењерству, илуструјући дате 
процесе на конкретним примерима кроз часове обраде, утврђивања и систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
 

- доведе у везу механизме преноса и експресије генетичке информације са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 
 - доведе у везу механизме унутарћелијске и међућелијске комуникације са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 
- примерима илуструје примену савремених приступа, метода и техника у биотехнологији 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Репликација 

 

Транскрипција 

 

Обрада примарног транскрипта 

 

Транслација 

 

Геном и регулација активности гена  

Генске мутације 

Биотехнологија и генетичко инжењерство 

Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације) ученици 
стичу знања о структури, преносу и експресији 
наследне информације, репликацији ДНК, 
транскрипцији, транслацији. Обнављају појмове: 
биолошки важни макромолекули, метаболизам. 
Такође усвајају и нове појмове: дисконтинуирани 
гени, сателитска ДНК. Нагласак треба да буде на 
томе да ученици разумеју механизме репликације, 
транскрипције, транслације и регулације 
активности гена као основе за разумевање процеса 
развића и физиолошке регулације функционисања 
сложеног вишећелијског организма. Путем 
интернета ученици истражују најпознатије 
процесе у ћелији.   Кроз конкретне примере 
ученици се упознају са значајем појединих 
процеса. Све наведене активности ученика 
доприносе и достизању исхода: Ученик ће бити у 
стању да прикупи, прикаже и тумачи податке 
добијене истраживањем; изнесе и вреднује 
аргументе на основу доказа; сарађује у тиму, 
поштујући разлике у мишљењу и интересима, 
дајући лични допринос постизању договора и 
афирмишући толеранцију и равноправност у 
дијалогу и критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи. 
У активностима за достизање исхода ученик ће 
бити у стању да "доведе у везу механизме преноса 
и експресије генетичке информације са 
физиолошким процесима и процесима у развићу 
сложеног вишећелијског организма" се треба 
ослонити на стечена знања о структури, преносу и 
експресији наследне информације, укључујући и 
грађу и улоге протеина. Нагласак треба да буде на 
томе да ученици разумеју механизме репликације, 
транскрипције, транслације и регулације 
активности гена као основе за разумевање процеса 
развића и физиолошке регулације функционисања 
сложеног вишећелијског организма. У првом 
плану треба да буде концепт да се физиолошка 
хомеостаза у ћелијама сложених организама 
регулише на молекуларном нивоу, путем 
сукцесивног активирања и инхибиције 
транскрипције појединих гена, под утицајем 
различитих сигнала унутар ћелије, примљених од 
других ћелија или спољашње средине. Механизме 
репарације ДНК треба обрадити информативно, 
при чему треба више истаћи значај репарације, 
нарочито код сложених организама, који имају 
дуже време генерације и мању стопу 
променљивости. 
У достизању исхода "ученик ће бити у стању да 
примерима илуструје примену савремених 
приступа, метода и техника у биотехнологији", 
ученици би требало да истраже убрзани развој 
молекуларне биологије, и биотехнологија које из 
ње происходе. Притом им треба посебно скренути 
пажњу на значај конвергенције развоја 
савремених метода и техника молекуларне 
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биологије (одређивања структуре нуклеинских 
киселина и протеина), са развојем рачунарске 
технике. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за четврти разред Гимназије ПМ смера (Завод за уџбенике 
Београд), ИКТ  - Интернет, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за пренос информација у ћелији, домаћи задатак, самостални рад ученика, 
продукти рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: МЕТАБОЛИЗАМ НА НИВОУ ЋЕЛИЈЕ 
Време: децембар, јануар, 
фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- Стицање и усвајање знања о метаболизму ћелије, метаболичким процесима у ћелији, анаболизму, 
катаболизму, ћелијском дисању, фотосинтези, илуструјући дате процесе на конкретним примерима 
кроз часове обраде, утврђивања и систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
 

 - доведе у везу механизме унутарћелијске и међућелијске комуникације са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 
- анализира главне метаболичке путеве и њихову улогу у одржавању равнотеже производње и 
потрошње енергије на нивоу ћелије и организма;  

- повеже основне механизме покретљивости и транспорта на ћелијском нивоу са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Исхрана, Хемоаутотрофија, фотоаутотрофија, 

хетеротрофија 

Метаболизам и регулација животних процеса на 

нивоу ћелије 

Метаболизам ћелије 

 

Ензими и коензими 

 

Енергија у метаболичким реакцијама 

 

Катаболички и анаболички процеси 

Регулација активности биохемијских процеса 

Ћелијско дисање – гликолиза и ферментација 

Фотосинтеза 

У реализацији теме Метаболизам на нивоу ћелије, 
тј. у достизању исхода ученик ће бити у стању да 
"анализира главне метаболичке путеве и њихову 
улогу у одржавању равнотеже производње и 
потрошње енергије на нивоу ћелије и организма" 
треба се ослонити на стечена знања о принципима 
метаболизма, ензимима, фотосинтези и дисању. 
Сврсисходно је да се јасно истакне да 
метаболички процеси (биохемијске реакције) нису 
само трансформације супстанци, тј. промене у 
домену хемијских веза и молекула, већ да је са 
њима нераскидиво повезан промет и 
трансформација енергије. Ученици треба да 
повежу катаболичке и анаболичке процесе главних 
метаболичких макромолекула (угљени хидрати, 
масти, протеини) са ослобађањем и коришћењем 
хемијске енергије у катаболичким процесима, 
односно улагањем хемијске енергије (АТП и 
других облика) у анаболичким процесима. Треба 
истаћи особину ензима да међусобно спрегну 
егзергоне и ендергоне реакције, чиме се 
обезбеђује неопходна енергија за анаболичке 
реакције, као и за друге важне ендергоне процесе, 
као што су мембрански транспорт или механичко 
кретање. Није неопходно улазити у дефинисање 
појмова и изучавање једначина хемијске 
енергетике, већ овај део треба представити 
феноменолошки. Пре разматрања најважнијих 
метаболичких путева, добро је прво објаснити 
главне облике (складиштења) енергије у ћелији 
(редукциони потенцијал органских једињења и 
коензима, АТП и друга фосфорилисана једињења 
и електро-хемијске градијенте на мембранама, као 
посебан вид енергије). Потребно је истаћи улогу 
редокс-коензима, као важних енергетских 
преносилаца редокс-потенцијала (електрона) и 
енергије. Потом би требало обрадити најважније 
метаболичке процесе: светлу и тамну фазу 
фотосинтезе, гликолизу, Кребсов циклус, ланац 
дисања и оксидативну фосфорилацију, 
млечнокиселинско и алкохолно врење, β-
оксидацију масних киселина. Ученици који желе 
могу да ураде и примере Ц4 и ЦАМ фотосинтезе, 
глиоксилатни циклус, асимилацију и редукцију 
азота и сумпора. Не треба инсистирати да ученици 
меморишу називе интермедијера биохемијских 
путева по редоследу. Фокус треба ставити на 
анализу биохемијских путева, при којој, 
посматрајући одговарајуће биохемијске шеме, 
ученици могу да препознају кључне догађаје.  
Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације) ученици 
стичу знања о метаболизму ћелије, метаболичким 
процесима у ћелији, анаболизму, катаболизму, 
ћелијском дисању, фотосинтези. Обнављају 
појмове: биолошки важни макромолекули, 
метаболизам, анаболизам, катаболизам, грађу 
митохондрија и хлоропласта. Такође усвајају и 
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нове појмове: оксидативна фосфорилација, биљни 
хормони, рецептори.  
Метаболизам би требало представити као 
претварање супстанце (материје) и промет/проток 
и претварање енергије и повезати, пре свега, са 
исхраном, дисањем и излучивањем. 
Исхрану би требало класификовати по 
критеријумима порекла и облика усвојеног 
угљеника и порекла и облика енергије 
(аутотрофија и хетеротрофија, фототрофија и 
хемотрофија).  
У оквиру метаболизма требало би обрадити: 
анаболизам и катаболизам, енергетску повезаност, 
АТП; енергетску хомеостазу; анаболичке процесе.    
На часовима обраде као и утврђивања акценат је 
на ћелијском дисању и фотосинтези. Путем 
интернета ученици истражују најпознатије 
метаболичке процесе у ћелији.   Кроз конкретне 
примере ученици се упознају са значајем 
појединих метаболичких процеса. Све наведене 
активности ученика доприносе и достизању 
исхода: Ученик ће бити у стању да прикупи, 
прикаже и тумачи податке добијене 
истраживањем; изнесе и вреднује аргументе на 
основу доказа; сарађује у тиму, поштујући разлике 
у мишљењу и интересима, дајући лични допринос 
постизању договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу и критички процени 
сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за трећи разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртан и обележен график везан за 
метаболизам у ћелији, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти 
рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гимназија, Лесковац 

 

79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ОСЕТЉИВОСТ, КОМУНИКАЦИЈА И 
ПОКРЕТЉИВОСТ НА ЋЕЛИЈСКОМ НИВОУ 

Време: фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- Стицање и усвајање знања о преносу сигнала унутар и између ћелија, сигналним молекулима, 
мембранском и акционом потенцијалу, синапси и кретању илуструјући дате процесе на конкретним 
примерима кроз часове обраде,  утврђивања, систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
  - доведе у везу механизме унутарћелијске и међућелијске комуникације са физиолошким 

процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 

- повеже основне механизме покретљивости и транспорта на ћелијском нивоу са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Пренос сигнала између ћелија  

Сигнални/регулаторни молекули 

Мембрански потенцијал и акциони потенцијал 

Синапса 

Кретање и транспорт на ћелијском нивоу. 

Мишићна контракција 

Ученици се упознају са различитим начинима 
комуникације између ћелија и начинима 
сигнализације унутар и ван ћелије.   
Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације) ученици 
стичу знања о преносу сигнала унутар и између 
ћелија, сигналним молекулима, мембранском и 
акционом потенцијалу, синапси и кретању. 
У реализацији теме осетљивост, комуникација и 
покретљивост на ћелијском нивоу тј. достизању 
исхода ученик ће бити у стању да "доведе у везу 
механизме унутарћелијске и међућелијске 
комуникације са физиолошким процесима и 
процесима у развићу сложеног вишећелијског 
организма" активности би требало усмерити тако 
да ученици направе разлику између сигнала који 
треба да произведу брзи ефекат (нпр. реакција 
чулне или нервне ћелије) и оних чије дејство 
треба да буде дуготрајније (нпр. дејство полних 
хормона или морфогена током развића). 
У достизању исхода ученик ће бити у стању да 
"повеже основне механизме покретљивости и 
транспорта на ћелијском нивоу са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног 
вишећелијског организма" ученици би требало да 
истраже: механизам којим миозин, актин и други 
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придружени протеини координисано 
функционишу у претварању хемијске енергије 
АТП-а у механичко кретање (мишићне ћелије), 
функцију елемената ћелијског скелета при 
амебоидном кретању, цитокинези, кретању 
хромозома, покретању бичева и трепљи, 
везикуларном транспорту и сл. Ученицима треба 
указати на разноврсност функција на нивоу 
организма, које се све заснивају на малом броју 
специфичних ћелијских механизама. 
Путем интернета ученици истражују најпознатије 
примере осетљивости, комуникације и 
покретљивости  у ћелији.   Кроз конкретне 
примере ученици се упознају са значајем 
појединих процеса. Све наведене активности 
ученика доприносе и достизању исхода: Ученик ће 
бити у стању да прикупи, прикаже и тумачи 
податке добијене истраживањем; изнесе и 
вреднује аргументе на основу доказа; сарађује у 
тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични допринос постизању 
договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу и критички процени 
сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за трећи разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за грађу ћелије и сигнализацију, домаћи задатак, самостални рад ученика, 
продукти рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гимназија, Лесковац 

 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ЋЕЛИЈСКИ ЦИКЛУС И ДЕОБЕ Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Стицање и усвајање знања о ћелијском циклусу, митози и мејози, илуструјући дате процесе на 
конкретним примерима кроз часове обраде,  утврђивања, систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
 

- повеже основне механизме покретљивости и транспорта на ћелијском нивоу са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма;  

- тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба еукариота у контексту раста и размножавања; 

- доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и унутрашње средине са динамиком ћелијских 
процеса;     

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ћелијски циклус 

Регулација ћелијског циклуса. 

Митоза 

Мејоза 

Биолошки смисао деоба, животни циклус еукариота 

и вишећеличност 

Тежиште је на променама које се одвијају током 
ћелијског циклуса, највише на активностима ДНК 
и начину расподеле наследног материјала током 
деоба. 
 Ученици би помоћу шема ћелијског циклуса или 
анимација били у стању да разумеју процесе који 
се одвијају током ћелијских деоба (митозе, 
мејозе) и периода између деоба и да их посматрају 
као континуиран след догађаја (при томе нису у 
обавези да памте називе фаза ћелијских деоба). 
Важно је да ученици у оквиру ове теме проуче 
организацију генетичког материјала у ћелији: 
хроматин, хромозом (хроматиде; хаплоидан и 
диплоидан број). Нагласити важност репликације 
ДНК као предуслова за поделу ћелија, односно 
зашто је важно да ћелије после деобе имају 
прецизно ископиране молекуле ДНК. Митозу 
обрадити у функцији раста и регенерације ткива 
код вишећелијског организма. Мејозу обрадити у 
функцији настанка хаплоидних ћелија (гамета, 
односно гаметофита) са нагласком на 
рекомбинацијама, као узроку генетичке 
варијабилности, случајном комбиновању при 
одвајању хомологих хромозома и редукцији броја 
хромозома. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за први разред Гимназије ПМ смера (Завод за уџбенике 
Београд), ИКТ  - Интернет, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, нацртана и обележена слика везана 
за ћелијске деобе, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, 
тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 
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ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ Време: март, април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- Стицање и усвајање знања о Менделовом моделу наслеђивања, правилима наслеђивања, типовима 
наслеђивања, генотипу, фенотипу, алелима, хромозомској теорији наслеђивања, хромозомским 
мутацијама, генетици човека, илуструјући дате процесе на конкретним примерима кроз часове 
обраде,  утврђивања, систематизације. 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 

И
сх

о
д

и
 

- повеже Менделове законе наслеђивања са карактеристикама мејотичке поделе хромозома, 
посебно на примерима генетике човека 

- доведе у везу механизме преноса и експресије генетичке информације са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 

- разликује генетичку и фенотипску варијабилност 

- графички прикаже и анализира одабране примере фенотипске варијабилности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Менделов модел наслеђивања 

Дихибридно укрштање - правило слободног 
комбиновања. 

Хромозомска теорија наслеђивања 

Фенотип се развија у интеракцији гена и средине. 
Експресија гена, однос генотипа и средине у 
настанку фенотипа. 

Фенотипска и генетичка варијабилност-облици и 
узроци. 

Типови наслеђивања 

Хромозоми. Наслеђивање пола и наслеђивање везано 
за пол. 

Хромозомске мутације 

Генетика човека 

Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације) ученици 
стичу знања о Менделовом моделу наслеђивања, 
правилима наслеђивања, типовима наслеђивања, 
генотипу, фенотипу, алелима, хромозомској 
теорији наслеђивања, хромозомским мутацијама, 
генетици човека. 
У реализацији теме Основи генетике, тј. за 
достизање исхода ученик ће бити у стању да 
"повеже Менделове законе наслеђивања са 
карактеристикама мејотичке поделе хромозома", 
посебно на примерима генетике човека, потребно 
је почети са историјом идеје о наслеђивању 
особина са освртом на теорију мешаног 
наслеђивања, са акцентом на Менделова 
истраживања и законитости која су означила 
почетак класичне генетике. Свакако треба 
споменути и каснија значајна открића везана за 
ову област као откриће хромозома и секундарне 
структуре ДНК. 
У обради треба повезати знања о ћелијским 
деобама и Менделова правила у погледу поделе 
хромозома у мејози и њиховим комбиновањем. 
Поред генских, треба обрадити и о хромозомске 
мутације на нивоу феномена (на примерима 
објаснити промене у структури и броју аутозома и 
броју полних хромозома, без улажења у детаље). 
Потребно је увести нове појмове као: алел, 
генотип, фенотип генски локус, хомозигот, 
хетерозигот, кариотип, кариограм, геном, 
структурни и регулаторни гени у геному 
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еукариота, генетичко инжењерство, клонирање. У 
обради интеракције алела, поред доминантно 
рецесивне треба говорити и о непотпуној 
доминанси и кодоминанси, на примерима. 
У достизању исхода "ученик ће бити у стању да 
разликује генетичку и фенотипску 
варијабилност", треба ставити акценат на изворе 
генетичке варијабилности, мутације и 
рекомбинације. Важно је истаћи значај постојања 
генетичке варијабилности у контексту еволуције. 
Што се тиче фенотипске варијабилности, треба 
истаћи утицај средине на развиће особина. Треба 
увести појам фенотипске пластичности, као опште 
својство фенотипа, као могућност да један 
генотип може у различитим условима средине да 
оствари више фенотипова, са примерима 
(хетерофилија, телесна висина...). 
У активности на достизању исхода ученик ће бити 
у стању да "графички прикаже и анализира 
одабране примере фенотипске варијабилности" 
треба увести појмове квалитативих и 
квантитативних особина, као и начине 
дистрибуције особина у популацији. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за четврти разред Гимназије ПМ смера (Завод за уџбенике 
Београд), ИКТ  - Интернет, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ЕВОЛУЦИОНУ БИОЛОГИЈУ Време: мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са:  

- временском скалом и историјом живота  

- стаблом живота 

- главним групама живих бића ма Земљи са еволутивног аспекта 

- основним теоријама еволуције (Ламаркова, Дарвинова) 

- генетичком структуром популације 

- коеволуцијом 

- специјацијом 

- постанком живота 

- еволуцијом човека 

- Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

- Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање 
сарадничких односа. 
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– идентификује начин на који основни еволуциони механизми утичу на генетичку структуру 
популације 
– идентификује след догађаја током процеса адаптација на одабраним примерима 
– повеже деловање природне селекције са настанком нових врста 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични допринос 
постизању договора и критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи 
– постави шест кључних догађаја у историји живота на временској скали; 
– тумачи филогенетске односе и разноврсност живог света на Земљи ослањајући се на модел 
„дрво живота”; 
– примени или изради једноставне кључеве за идентификацију живог света. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ламаркова теорија еволуције  

Дарвинова теорија еволуције.  

Популациона генетика. Популација. Генетичка 

структура популације . Генски фонд. Харди - 

Вајнбергова равнотежа. 

Еволуциони механизми – мутације, проток гена, 
генетички дрифт. 

Еволуциони механизми - природна селекција. 

Коеволуција 

Специјација 

Постанак живота 

Еволуција човека 

Као увод у тему, еволуциону теорију ученицима 
треба предочити на начин који прати историјски 
развој сазнања, јер им омогућава да увиде да 
различите научне теорије (нпр. Ламаркова и 
Дарвинова) објашњавају исте појаве на различите 
начине. Такође, овакав приступ омогућава да 
ученици схвате да је Дарвинова теорија еволуције 
прихваћена у научној заједници уз много отпора. 
Прихваћена је после подробног преиспитивања и 
после много времена, тек после синтезе са 
Менделовом теоријом, доприноса Хардија и 
Вајнберга и, коначно, савремених генетичких и 
других открића. Прихваћена је због тога што је 
савремена наука најбоље објаснила чињенице и 
податке до којих је дошао Дарвин и то после 100 и 
више година од њиховог објављивања у „Постанку 
врста”. 
Обрада градива може да започне кратким 
упознавањем ученика са историјом идеја о 
непроменљивости, односно, променљивости врста, 
закључно са објашњењем хипотеза изнетим у 
Ламарковој и Дарвиновој теорији као комплетним 
теоријама еволуције насталим у доба савремене 
науке. Дарвинову теорију је важно предочити као 
5 независних хипотеза изложених у „Постанку 
врста” (1859): Хипотеза о еволуцији, Хипотеза о 
заједничком пореклу (претку) свих врста, 
Хипотеза о природној селекцији као главном 
механизму еволуције, Хипотеза о популационој 
специјацији и Хипотеза о постепености промена 
(градуализму). 
На припремљеном обрасцу (табели), ученици могу 
да наведу Ламаркове и Дарвинове хипотезе о: 
променљивости врста, иницијатору промена 
особина, механизму промена особина, начину 
настанка врста, изумирању врста и међусобној 
повезаности врста. Затим, кроз дискусију/дебату, 
на основу онога што већ знају о врстама, ученици 
треба самостално да вреднују Ламаркове и 
Дарвинове одговоре на питања: Да ли су врсте 
изумирале у историји света? Да ли су врсте 
међусобно повезане? Да ли се свака врста 
неминовно усложњава и расте? итд. 
Активности у достизању исхода "ученик ће бити у 
стању да идентификује начин на који основни 
еволуциони механизми утичу на генетичку 
структуру популације" повезане су са кључним 
појмовима: Харди - Вајнбергова равнотежа, 
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Популација, Генски фонд, Генетичка структура 
популације и Неслучајно укрштање и учесталост 
генотипова. Важно је да наставник ученицима 
предочи савремену теорију еволуције као синтезу 
Дарвинове теорије еволуције путем природне 
селекције са Менделовом теоријом партикуларног 
наслеђивања, у којој су велику улогу одиграли 
Харди и Вајнберг. Односно, да се Харди – 
Вајнбергов принцип објасни као одговор на 
тврдњу Дарвинових савременика да је еволуција 
путем природне селекције немогућа због 
предвиђања (тада прихваћене) теорије мешаног 
наслеђивања, по којој се наследна варијабилност 
особина (предуслов за дејство природне селекције 
на еволуцију) брзо губи у популацијама у којима 
је присутна. Харди-Вајнбергов принцип смештен 
у историјски контекст треба да омогући 
ученицима да разумеју зашто савремена теорија 
еволуције третира популације као генске фондове 
и еволуцију као промену генетичке структуре 
популације, услед дејства различитих 
еволуционих механизама. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за четврти разред Гимназије ПМ смера (Завод за уџбенике 
Београд), ИКТ  - Интернет, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за генетичку 
структуру популације, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти 
рада, тестови, проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, 
процењивање, примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.6.2., 2.БИ.1.6.3., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.2.6.4., 2.БИ.2.1.1., 
2.БИ.2.3.1., 2.БИ.2.2.1., 
2.БИ. 2.5.1., 2.БИ.2.3.3., 
2.БИ.2.3.4. 

2. БИ. 3.6.1., 
2.БИ.3.6.2., 2.БИ.3.6.3., 
2.БИ.3.1.1., 2.БИ.3.2.1., 
2.БИ. 3.3.1., 2.БИ. 3.3.3. 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе биологије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући 

лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и 

тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним биолошким појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења биолошких садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 
групама до десет ученика. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе биологије. Овај 
вид наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање биологије и који 
са лакоћом савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика 
припремати диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да 
се проширивањем и продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији 
развој према индувидуалним способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно 
се бирају према жељама и интересовањима ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на 
градиво обрађеном на редовној настави, да га проширују и обогаћују. Додатна настава се организује у 
мањим групама. Ученици могу да раде и пројектне задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних 
активности, да се на часовима додатне наставе припремају за такмичење из биологије, да планирају и 
сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања информација и слично. 

Задаци додатне наставе биологије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју и у пракси примене различите биолошке појмове;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство 

за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање биологије за тумачење појава и промена 

у реалном окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих биолошких знања процене и предвиде одређена 

дешавања у природи. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског биолошког друштва (школско, 
градско, републичко); 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље 
одређене критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Ликовна култура 

 

Образовнип
рофил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
Трећ

и 

Предмет: Ликовна култура 
Недељни 
фонд 
часова: 

Теор
ија 1 

Годишњи 
фонд 
часова: 

Теор
ија 
37 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

Теоријска настава се изводи у учионици са целим одељењем. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

 

Циљ учења Ликовне културе је развијање визуелног опажања, креативног мишљења и одговорног односа 
према очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 

 

Општи исход учења Ликовне културе је да ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне 
информације са којима се среће. Повезује нова сазнања са претходно стеченим знањем и искуством у смислене 
целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне подстицаје за развијање 
креативних идеја. Развија своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и 
позитивне ставове. Препознаје своје потребе и способности, јача самопоуздање и самопоштовање и мотивисан 
је да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и одговорно 
сарађује са другима. Разуме значај и улогу визуелне уметности у друштву, вредност сопствене културе и 
културе других народа и има одговоран однос према очувању културне баштине. 

 

Специфичне предметне компетенције омогућавају да ученик уме да изрази своја запажања, идеје, ставове, 
искуство, осећања и доживљај визуелних и аудиовизуелних информација у усменој, визуелној, аудиовизуелној 
и писаној форми. Процењује свој доживљај уметничких дела поредећи исте или различите теме, мотиве и 
поруке изражене разноврсним средствима и техникама визуелних уметности. Тумачи значај и утицај 
визуелних садржаја на посматрача и друштво у односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој 
и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, њихове међусобне утицаје и утицај 
на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких и 
неуметничких дела. Самостално истражује различите изворе информација и користи одабране стручне 
појмове у реализацији пројеката. Познаје начине на које уметници развијају креативне идеје и подстицај за 
рад. Примењује научено у различитим ситуацијама које захтевају креативна решења и естетичке принципе. 
Ради сам или у сарадњи са другима презентације. Прати делатности установа културе, посећује догађаје у њима 
или алтернативним просторима за уметничка дешавања у окружењу. Разуме значај очувања уметничке 
баштине и доприноси очувању и неговању уметности и културе као конзумент, промотер и/или учесник у 
уметничким дешавањима и пројектима. 
  



Гимназија, Лесковац 

 

88 
 

I - ТЕМА/МОДУЛ: УМЕТНОСТ СТАРОГ ВЕКА 
Време: септембар, октобар, 
новембар,10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о уметности старог века. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Значај и улога уметности 

• Праисторија 

• Египат 

• Месопотамија 

• Античка Грчка 
• Уметност Рима 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности кроз историјске епохе. Приказују 
се најзначајнија ремек дела историјских епохана којима се ради 
естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова,питања ученика 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ И 
РЕНЕСАНСА 

Време: новембар, 
децембар,6 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о средњевековнојуметности и ренесанси. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Старохришћанска уметност 

• Романички стил 

• Готички стил 

• Византијска уметност 
• Уметност ренесансе 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности кроз историјске епохе. Приказују 
се најзначајнија ремек дела историјских епоха на којима се ради 
естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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III - ТЕМА/МОДУЛ: САМОСТАЛНО ЛИКОВНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ И ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ 

Време:децембар, јануар, 
фебруар, 6 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о самосталном ликовном изражавању и теорији уметности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Линија у сликарству 

• Простор и перспектива 

• Боја у сликарству 

• Светлост и сенка 
• Простор и перспектива 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности, као и основним ликовним 
техникама. Приказују се одговарајућа ремек дела на којима се 
ради естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова, питања ученика 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, Лесковац 

 

91 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: УМЕТНОСТ МАНИРИЗМА И 
БАРОК 

Време:март, 3 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање основних знања о уметности маниризма и барока. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Уметност маниризма 
• Барокна уметност 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности кроз историјске епохе. Приказују 
се најзначајнија ремек дела историјских епоха на којима се ради 
естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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V - ТЕМА/МОДУЛ: УМЕТНОСТ XIX ВЕКА Време:март, април, 4 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање основних знања о уметности XIX века. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Уметност XIX века – 
неокласицизам 

• Романтизам 
• Реализам 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности кроз историјске епохе. Приказују 
се најзначајнија ремек дела историјских епоха на којима се ради 
естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: МОДЕРНА УМЕТНОСТ 
Време:април, мај, јун, 8 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о модернојуметности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– изрази свој естетски доживљај уметничких дела, споменика културе и природе; 

– користи различите изворе информација за истраживачке и пројектне задатке из области 
уметности и критички процењује податке; 

– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 
уметничка дела; 

– анализира међусобни утицај уметности одређених култура, цивилизација и периода и њихове 
тековине у савременом свету; 

– користи знања и искуства развијена кроз визуелне уметности у различитим областима рада; 

– обликује презентације поштујући принципе компоновања; 

– процењује на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свест 
посматрача; 

– разматра утицај уметности на развијање позитивних вредносних ставова и толерантног односа 
према различитостима и уважавању људских права; 

– повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојем науке, новим материјалима, 
медијима и техникама; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развоју 
друштва; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе 
може посетити; 

– предлаже активности које повезују уметничко, научно и предузетничко искуство; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и 
активностима очувања националне културне баштине и животне средине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Увод у модерну уметност 
• Правци у модерној уметности 

Теоријска настава се изводи кроз предавање појединих лекција 
и упознавање ученика са најзначајнијим појмовима, појавама и 
процесима ликовне уметности кроз историјске епохе. Приказују 
се најзначајнија ремек дела историјских епоха на којима се ради 
естетска анализа. 
Значајан део наставе је израда цртежа са мотивима који 
одговарају појединим наставним јединицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу,учествовања у дискусијама, 
естетска анализа ученичких радова, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно 
од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са 
којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка ликовној култури. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису 
постигли задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Примена рачунара 

 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 3 

Предмет: ПРИМЕНА РАЧУНАРА 
Недељни 
фонд 
часова: 

2 
Годишњи 
фонд 
часова: 

74 

Просветни гласник: Број 
110-
00-
66/1 

Година: 2022. 

Начин 
реализације
: 

Настава се изводи на спојеним часовима, са половином одељења у рачунарском кабинету. 
Кабинет је опремљен са 11 рачунара и пројектором. 

При реализацији програма даје се предност пројектној, проблемској и активно 
оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког 
мишљења. Током процеса учења постоје услова за реализацију хибридног модела наставе 
(комбинација традиционалне наставе и електронски подржаног учења). Приликом 
планирања часа, исходе предвиђене програмом се разложу на мање и на основу њих 
планирају активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму 
разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 
више времена, активности и рада на различитим садржајима. Приликом обраде нових 
садржаја врши се ослањање на постојеће искуство и знање ученика, и настоји се, где год 
је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности и изводе 
закључке. Ученике се упућују да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена 
знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних 
задатака. На часовима се комбинују различите методе и облици рада, што доприноси 
већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и 
наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Користе се интерактивне методе, 
пројектне, проблемске и истраживачке методе, дискусије, дебате и др, како би ученици 
били што више ангажовани током наставе. На часовима се комбинују различити облици 
рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик један рачунар), рад у 
паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим 
групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 
наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусију уводи ученике у нове 
области. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика се усклађује 
са наставним садржајем који треба реализовати на часу и предвиђеним исходима, али и 
са специфичностима одељења и индивидуалним карактеристикама ученика.  
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Циљеви и задаци наставног предмета: 
 Циљ учења Примене рачунара је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних 
ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у 
савременом друштву. 

 

 

Задаци наставе програмирања - да ученици: 
Ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ 

информационо–комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на 
рационалан, етичан и безбедан начин. 

Учењем наставног предмета Примена рачунара ученик се оспособљава да примени стечена знања и вештине 
из области информационо–комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у 
свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развија способност апстрактног и критичног 
мишљења уз помоћ информационо–комуникационих технологија. Развија дигиталну писменост и позитивне 
ставове према рачунарским наукама. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:  

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У МАТЕМАТИЦИ 
Време: септембар-јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Упознавање са окружењем за рад на математичким израчунавањима 
– Упознавање синтаксе програма Octave  
– Рад са векторима и матрицама 
– Рад са функцијама 
– Решавање једначина 
– Рад на математичким проблемима 

И
сх

о
д

и
 

– користи одабрано програмско окружење за математичка израчунавања;  
– врши основна математичка израчунавања користећи променљиве, изразе, уграђене 

математичке функције;  
– користи елементе програмирања у програму за математичка израчунавања; 
– врши израчунавања у линеарној алгебри: множи векторе и матрице, израчунава инверз 

матрице, решава системе линеарних једначина и израчунава детерминанте уз помоћ 
програма за математичка израчунавања; 

– креира визуелизације математичких функција и параметарски задатих кривих и површи 
у равни и простору;  

– препознаје појам и примене полиномијалне интерполације и апроксимације;  
– примењује интерполацију и апроксимацију приликом обраде експерименталних 

резултата и решавања сродних проблема уз помоћ програма за математичка 
израчунавања; 

– одређује приближна решења нелинеарних једначина са једном променљивом уз помоћ 
програма за математичка израчунавања; 

– објасни значење и примени основне дескриптивне статистике: просек, медијану, 
стандардну девијацију (варијансу);  

– објасни класичну дефиницију вероватноће и појам расподеле вероватноће дискретне 
случајне променљиве и њеног математичког очекивања; 

– примењује програм за математичка израчунавања у статистици: израчунавање 
дескриптивних 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Окружење за рад у програму за 
математичка израчунавања 

– Типови података, променљиве, изрази, 
уграђене математичке функције 

– Контрола тока, гранање, петље 
– Кориснички дефинисане функције 
– Рад са векторима и матрицама 
– Исцртавање графика математичких 

функција 
– Полиномијална интерполација и 

апроксимација функција 
– Нумеричко решавање једначина 
– Дескриптивне статистике 
– Класична дефиниција вероватноће и појам 

расподеле вероватноће дискретне случајне 
променљиве и њеног математичког 
очекивања 

– Примери примене Монте Карло 
симулација 

Тема се реализује кроз 40 часова. 

За реализацију ове тематске целине користи се 
одговарајући софтвер (Octave). Већина тема 
захтева математичко предзнање, а у неким темама 
је потребно најпре представи математичке основе. 
Тежиште рада би требало да буде на практичним 
примерима које ће ученици самостално или у 
паровима решавати. При изради задатака (у школи 
или домаћих задатака) захтева се од ученика да кôд 
урађених задатака и добијене резултате предају 
као текстуалне документе како би наставник могао 
да провери тачност решења.  

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални, рад у паровима 
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Ресурси 
Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ 
средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У РАЗНИМ ОБЛАСТИМА 
Време: фебруар-април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

– Упознавање паметног окружења 
– Рад на истражибању података 
– Упознавањае примера вештачке интелигенције и овладавање принципима машинског 

учења 
– Упознавање принципа криптографије 
– Упознавање различитих примера примене расчунара у биомедицини, образовању, 

предузетништву... 

И
сх

о
д

и
 

– класификује појам и значај и одреди основне карактеристике IoT и паметног окружења; 
– критички процењује значај и утицај инфраструктуре паметног окружења на животну 

средину;  
– уочи значај приватности и сигурности података који се користе у концептима паметног 

окружења;  
– кроз истраживачки рад осмисли различите начине трансформације свог окружења у 

паметно окружење и изради једноставан план развоја паметног окружења на 
конкретном примеру;  

– објасни појмове вештачке интелигенције и машинског учења; 
– наведе и објасни принцип рада неких алгоритама машинског учења; 
– препознаје реалне системе који су засновани на вештачкој интелигенцији и машинском 

учењу и њихове могућности и потенцијале у свакодневном животу; 
– наведе разлику између аутономног робота и даљински контролисане машине; 
– наведе врсте робота и опише примере примене робота у свакодневном животу;  
– наведе предности и мане примене мобилне технологије у савременом друштву;  
– објасни разлику између различитих генерација развоја мобилне технологије; 
– објасни шта обухвата појам криптографија и где се примењује;  
– објасни основне карактеристике симетричних и асиметричних криптографских система;  
– објасни примену теорије бројева у криптографији;  
– објасни начин решавања проблема доставе кључа код симетричних система; 
– објасни начин решавања проблема идентификације пошиљаоца и аутентичности јавног 

кључа код асиметричне криптографије;  
– објасни шта обухвата појам биомедицинска информатика;  
– наведе и илуструје на примерима различите области примене ИКТ у медицини; 
– наведе примере примене ИКТ у образовне сврхе;  
– наведе најзначајније системе за управљање учењем;  
– објасни појам и значај предузетништва и препознаје карактеристике и особености 

предузетника;  
– тимски или индивидуално испита потребе локалног тржишта за ИТ производима и 

услугама;  
– тимски или индивидуално изради једноставан бизнис план за сопствену бизнис идеју 

заснован на ИТ иновативним производима и услугама;  
− креира презентацију и презентује решење пројектног рада; 

 

 

 

 

  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, Лесковац 

 

100 
 

– Паметни градови 
– Истраживање података 
– Вештачка интелигенција и машинско 

учење 
– Роботика 
– Мобилна технологија 
– Криптографија и заштита података 
– Биомедицинска информатика 
– Примена у образовању 
– ИТ иновације и дигитални стартап 

 

Тема се реализује кроз 28 часова. 

Ова тематска целина обухвата 8 области и 
пројектни задатак. Препорука је да се на 10 часова 
обраде све области на информативном нивоу. Ово 
се може, на пример, реализовати кроз 
истраживачки рад и дискусије. Наставник 
започиње осам дискусионих нити. Ученици 
прикупљају информације из различитих извора и 
своје налазе представљају као одговоре на 
започету дискусију (6 часова). Сваки ученик 
поставља своје дискусије на свих осам започетих 
тема. У зависности од платформе, погодно је да 
ученици не виде излагања других ученика док не 
поставе своје дискусије. Затим, у другом кругу, 
ученици коментаришу излагања других ученика (2 
часа). У трећем кругу ученици на основу повратних 
информација врше корекције својих почетних 
дискусија (2 часа). У току сва три круга, наставник 
даје повратне информације. На крају, наставник 
допуњује и даје додатна објашњења уколико у 
дискусијама нису покривени сви важни аспекти 
теме. На овај начин изграђује се динамична 
заједница учења кроз сарадњу, развија критичко 
мишљење, а повратне информације које 
међусобно дају једни другима су у служби даљег 
напретка. У дискусијама инсистирати на 
поштовању ауторских права, правилима цитирања 
и дигиталном правопису.  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 

Ресурси 
Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ 
средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  

РАЧУНАРСТВО И ДРУШТВО 
Време: мај-јун 
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Ц
и

љ
е

в
и

 

– Уочити повезаност друштвених промена и ИКТ 
– Препознати важност етичких норми и интелектуалне својине 
– Упознати технологије израде софтвера 

И
сх

о
д

и
 

− објасни међузависност друштвених промена и развоја ИКТ–а;  

− идентификује позитивне и негативне ефекте савремених технологија и процени њихов 
утицај на друштво и квалитет живота; 

− аргументовано дискутује о утицају савремених технологија на друштво и квалитет 
живота;  

− поштује правне и етичке норме при коришћењу интернета;  

− прихвати одговорност за сопствено деловање на мрежи;  

− препознаје интелектуалну својину и одговорно се односи према поштовању својих и 
туђих ауторских права;  

− познаје технологију израде софтвера;  

− познаје и поштује софтверске лиценце 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Паралела развоја људског друштва и ИКТ 
– Утицај ИКТ на друштво 
– Етичка питања 
– Индустрија софтвера 
– Софтверске лиценце 
– Квалитет, тестирање и одржавање 

софтвера 
 

Тема се реализује кроз 6 часова. 

Ова тематска целина би требало да представља 
завршницу предмета „Примена рачунара” и да буде 
својеврсна систематизација трогодишњег рада. У 
светлу различитих области примене обрађених у 
претходној теми урадити анализу међузависности 
развоја људског друштва и ИКТ-а. Анализирати 
етичка питања која се појављују као последица 
велике употребе технологије у савременом 
друштву. Посебну пажњу посветити области 
индустрије софтвера (производња, квалитет, 
тестирање, лиценцирање и одржавање). 

 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 

Ресурси 
Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ 
средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе јесте да се ученицима који нису савладали садржаје омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни 

процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења ради развијања самосталности у 

учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 
 
 
 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за рачунарске системе и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање 

способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског 

духа. 

Задаци додатне наставе: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење;  

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знања за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

 
 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље 
одређене критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Објектно-орјентисано програмирање 

 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
Трећ

и 

Предмет: 
Објектно оријентисано 
програмирање 

Недељни 
фонд 
часова: 

Теор
ија 1, 
Вежб

е 3 

Годишњи 
фонд 
часова: 

Теор
ија 
37, 

Вежб
е 111 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

Теоријски часови се изводе са целим одељењем. Препорука је да то буде у рачунарском 
кабинету и да ученик и током теоријских часова има активну улогу и може одмах да 
испроба једноставне примере. Настава вежби се изводи са половином одељења у 
рачунарском кабинету, у групама не већим од 12 ученика. 
Напомена: За реализацију 2 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 6 часова. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Објектно оријентисаног програмирања је стицање основних знања о објектно оријентисаној 
парадигми и њеној примени у решавању практичних проблема, развијање апстрактног и критичког мишљења 
и оспособљавање за примену стечених знања и вештина у даљем школовању и будућем раду. 

 Учењем наставног предмета Објектно оријентисано програмирање ученик је оспособљен да примени стечена 
знања и вештине из области информационокомуникационих технологија ради испуњавања постављених 
циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је способност 
апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је 
дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.  

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му 
омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење 
информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. 
Специфичне компетенције обухватају способност да се разуме и примени начин решавања практичних 
проблема применом објектно оријентисане парадигме.   
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ОБЈЕКТНО 
ОРИЈЕНТИСАНОГ ПРОГРАМИРАЊА 

Време: септембар, октобар, 
новембар,децембар, 50 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о објектно оријентисаној парадигми и њеној примени у решавању 
практичних проблема, развијање апстрактног и критичког мишљења и оспособљавање за примену 
стечених знања и вештина. 

И
сх

о
д

и
 

− наброји основне карактеристике објектно оријентисане парадигме;  

− употреби готове класе и објекте у креирању апликација;  

− наведе разлику између класе и објекта;  

− објасни поступак моделовања на конкретним примерима;  

− опише интерфејс задате класе;  

− демонстрира концепт енкапсулације и објасни права приступа елементима класе;  

− напише класу са потребним атрибутима и методама;  

− напише конструкторе и деструктор у класи;  

− осмисли и имплементира решење задатка коришћењем новодефинисане класе и њених објеката;  

− осмисли и имплементира класу коју затим користи у више различитих апликација;  

− за задати проблем креира једноставaн систем повезаних класа и апликацију којом се тај проблем 
решава; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Основне карактеристике објектно 
оријентисане парадигме.  

• Проблеми који се решавају објектно 
оријентисаним приступом.  

• Примена готових класа и објеката.  
• Моделовање као основа за решавање 

проблема. 
• Принцип апстракције у објектно 

оријентисаном програмирању (скраћено 
ООП).  

• Класа и објекат.  
• Инстанцирање класе.  
• Улога и врсте конструктора, улога 

деструктора. 
• Основни елементи класе: атрибути (поља) и 

методе 
• Принцип енкапсулације у ООП, права 

приступа пољима и методама.  
• Употреба креираних класа у више различитих 

апликација.  
• Везе између класа. 

Ученике укратко упознати са околностима и 
разлозима настанка објектно оријентисане 
парадигме.    
Анализирати основне карактеристике објектно 
оријентисане парадигме и објектно оријентисани 
приступ у решавању практичних проблема. Истаћи 
значај објектно оријентисаног програмирања 
(скраћено ООП) у изради већих пројеката на 
којима истовремено ради више програмера, као и 
значај ове парадигме у креирању софтверских 
компоненти (класа, или група повезаних класа) 
које се могу користити у различитим апликацијама 
(поновна употребљивост кода).   Објаснити значај 
коришћења готових класа у савременом 
програмирању.    
Истаћи значај моделовања као основе за решавање 
проблема у оквиру објектно оријентисане 
парадигме.  
На конкретним примерима објаснити поступак 
моделовања - посматрање домена проблема, избор 
релевантних особина и добијање модела. 
Кроз одабране примере ученике упознати са 
основним појмовима објектно оријентисаног 
програмирања - класа и објекат.  

• Објаснити основне елементе класе: 
атрибуте (поља) и методе, и њихову улогу.  

• Објаснити однос између класе и објекта. 
• Упознати ученике са готовим класама и 

објаснити њихов значај у изради објектно 
оријентисаних програма.  

Објаснити кроз примере појам, улогу и начин 
употребе готових генеричких класа из 
библиотеке.   Упознати ученике са креирањем 
инстанци класе (објеката), животним веком објекта 
и преносом објеката као параметара метода:  
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• конструктори,  
• деструктори.    

Анализирати начине и права приступа атибутима и 
методама. Обрадити са ученицима следеће теме: ○ 
принцип енкапсулације (учауравања),  јавни и 
приватни приступ елементима класе,  дефинисање 
посебних метода за читање и постављање 
вредности атрибута тј. дефинисање својстава (ако 
их одабрани језик подржава),  однос интерфејса 
класе и имплементације класе, значај њихове 
раздвојености, кроз примере илустровати промену 
имплементације без промене интерфејса   Истаћи 
значај обраде изузетака.  
Објаснити механизам креирања и механизам 
обраде изузетка. Истаћи важност коришћења 
изузетака при креирању и модификовању објеката 
и у примерима користити изузетке кад год има 
смисла.  
Упознати ученике са заједничким (static) 
елементима класе, указати на њихове 
специфичности (како атрибута тако и метода). На 
пример, праћење броја инстанци класе, тј. броја 
креираних објеката, са циљем додељивања 
јединственог идентификатора сваком новом 
објекту. Илустровати концепт статичких класа (ако 
су подржане у одабраном програмском 
језику).   Кроз једноставне примере упознати 
ученике са начином израде објектно оријентисаних 
програма. У почетку може да буде корисно да 
наставник понуди написану класу коју ученици 
треба да искористе у програму, или обрнуто, да 
наставник подели програм који се ослања на још 
ненаписану класу, а коју ученици треба да напишу. 
Ученици треба да буду што активнији у каснијим 
дискусијама кроз које се проблем моделира и 
смишља једна или неколико класа и начин њихове 
употребе. Како се напредује са реализацији 
различитих примера, тако ученици треба да 
постану што самосталнији у осмишљавању и 
имплементирању решења задатка коришћењем 
новодефинисане класе и њених објеката. Пожељно 
је да се понека класа употреби у више различитих 
апликација, да би се илустровала могућност 
поновне употребе написаног кода. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ПРИНЦИПИ НАСЛЕЂИВАЊА И 
ПОЛИМОРФИЗМА 

Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, април, мај, 
70 часова 
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Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о принципима наслеђивања и полиморфизма.  

И
сх

о
д

и
 

− опише концепт наслеђивања и однос „врста-од”;  

− наброји примере неких наткласа и њихових изведених класа;  

− на примерима објасни права приступа елементима основне класе из објекта изведене класе; 

 − дефинише конструкторе и деструкторе у наткласи и изведеним класама;  

− објасни принцип полиморфизма;  

− напише виртуалне методе у оквиру дефиниција класа;  

− дефинише апстрактне методе и апстрактне класе;  

− на примерима илуструје разлику између апстрактне класе и интерфејса; 

− осмисли и имплементира решење задатка коришћењем једне класе и класа изведених из ње; − за 
дати проблем уочи основне објекте и везе између њих, развије и имплементира хијерархије класа 
и интерфејса, помоћу којих могу да се реше тај и њему сродни проблеми; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Наслеђивање.  
• Наткласа и изведене класе (поткласе).  
• Поља и методе изведене класе, приступ 

компонентама основне класе  
• Хијерархија класа.  
• Улога и врсте полиморфизама.  
• Виртуалне методе.  
• Апстрактне методе и апстрактне класе.  
• Интерфејси.  
• Улога апстрактних класа и интерфејса.  

Упознати ученике са основним принципима 
наслеђивања (описати релацију “је врста од”), 
начином креирања изведених класа, дефинисањем 
нових елемената у изведеној класи, креирањем 
конструктора за објекте изведених класа, правима 
приступа елементима основне класе у изведеној 
класи, као и начину редефинисања метода у 
изведеној класи.   Објаснити принцип 
полиморфизма, виртуалне методе. Објаснити 
значење и разлике између статичког (у време 
превођења) и динамичког везивања (у време 
извршавања).   Објаснити појам апстрактних 
метода и апстрактне класе.   Објаснити појам 
интерфејса, декларацију и имплементацију 
интерфејса. Нагласити да је могуће да једна класа 
имплементира више интерфејса, као и да 
интерфејси могу да се наслеђују. Објаснити 
разлику између апстрактних класа и 
интерфејса.   На конкретним примерима објаснити 
улогу апстрактних класа и интерфејса у 
хијерархији класа.   Реализовати различите 
примере хијерархије класа у којима изведене класе 
поред понашања наслеђеног од базне класе имају и 
додатно, специфично понашање. Уз хијерархије 
класа реализовати и апликације које их користе. 
Реализовати комплетне примере (динамичког) 
полиморфизма, тј. хијерархије класа у којој базна 
класа има један или више апстрактних метода, 
различито имплементираних у изведеним класама. 
Реализовати са ученицима неколико апликација, у 
којима се дефинише и користи неколико 
хијерархија класа које се комбинују у изради 
коначног решења. Пожељно је да се неке развијене 
хијерархије класа употребе у више различитих 
апликација, да би се илустровала могућност 
поновне употребе написаног кода. Могуће је 
приказати креирање пројекта у виду библиотеке 
(статичке или динамичке) чијим се укључивањем у 
решење избегава потреба за понављањем и 
поновним превођењем изворног кода у ком су 
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дефинисане класе које се користе у више 
пројеката.   Кроз веће задатке је пожељно 
илустровати основне принципе квалитетног 
објектнооријентисаног дизајна: програмирање 
према интерфејсу, а не према имплементацији, 
учауравање и издвајање у засебне класе делова 
апликације који могу да варирају, давање 
предности композицији у односу на наслеђивање, 
креирање група класа (модула, библиотека) са што 
мањим интерфејсом и тиме мањим спрезањем са 
класама ван групе, креирање класа које су отворене 
за проширивање, али затворене за модификацију, 
креирање малих класа које треба да имају само 
једну одговорност, .... Кроз веће задатке и примере 
је пожељно илустровати и неке пројектне обрасце 
који се користе у објектно-оријентисаном 
софтверу (али без инсистирања на упознавању 
ученика са теоријом и класификацијом пројектних 
образаца). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК Време: мај,јун, 22 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о примени и начинима решавања практичних проблема применом објектно 
оријентисане парадигме. 

И
сх

о
д

и
 

− тимски или индивидуално, а уз помоћ наставника, дефинише сложенији проблем за чије 
решавање осмишља и користи хијерархије класа;  

− тимски или индивидуално развије и приказује идејно решење проблема;  

− тимски или индивидуално развије план рада и начин праћења успешности реализације плана; − 
развије решење изабраног проблема или дела за који је задужен;  

− пише документацију;  

− креира презентацију и презентује решење пројектног рада;  

− вреднује своју улогу при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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• Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења.  

• Израда пројектног задатка.  
• Презентовање идејног решења пројектног 

задатка. 
• Презентовање и анализа решења пројектног 

задатка. 

Пројектни задаци треба да представљају 
искуствено блиске проблеме за чије се решавање 
користи једна или више хијерархија класа. 
Прецизирати термин за приказ идејног решења пре 
него што тим приступи практичном раду. 
Прецизирати и термин за презентацију коначног 
решења. Континуирано пратити на часовима рад 
ученика. Упутити ученика на даља истраживања 
додатних тема како у програмском језику тако и у 
области алгоритама. Препоручују се следећи 
кораци у оквиру израде пројекта:  
- Што прецизнија спецификација задатка: опис 
функционалности, интерфејс према кориснику 
(шта корисник може да ради, шта се приказује) 
 - за опис може да се користи поређење са познатим 
програмима;  
- У спецификацију може да уђе и листа могућих 
проширења, која не морају да буду урађена, али је 
пожељно да су предвиђена (ако утичу на дизајн);  
- Класе које ће да постоје у програму, за сваку класу 
размислити шта осталим класама треба од ње. На 
основу ових предвиђених захтева се постављају 
интерфејси класа;  
- Имплементације планираних класа; - Тестирање 
сваког дела функционалности током 
имплементације, отклањање грешака (пожељни су 
тест модули);  
- Спајање свих делова у целину, тестирање 
апликације кроз сценарија употребе (систематично 
испробавање функционалности апликације). Дати 
редослед корака треба схватити као начин рада у 
идеалном случају. Мање одступања од наведених 
корака обично значи и мање проблема, али 
нормално је да се нпр. интерфејс неке класе и 
преправи током имплементације других класа које 
је користе, или да се неки делови програма 
тестирају само кроз коришћење целе апликације 
(без посебног тест модула). 
За пројектни рад понудити неколико могућих 
начина реализације, тако да ученици у договору са 
наставником бирају начин рада (наставник 
одобрава и пројекат и начин рада): - Ученици који 
нису довољно сигурни да би могли самостално да 
ураде пројекат, могу цео пројекат да раде у пару; - 
Сваки ђак ради свој пројекат, а на почетку у 
паровима или мањим групама дискутују све 
пројекте те групе, помажу једни другима око 
дизајна/плана (које класе ће имати и са којим 
функционалностима, како те класе сарађују итд.); - 
Ученик самостално ради цео пројекат;  
- За пројекат који је нешто већи по обиму или 
комплекснији по структури, ученици могу да се 
организују у парове или мање тимове, да у оквиру 
пара или тима договоре дизајн, поделе посао уз 
прецизирање интерфејса, затим свако независно 
имплементира и тестира одређене класе, а на крају 
повежу делове и тестирају рад целе апликације. 
У сваком начину организовања ученика потребно 
је да наставник верификује поједине фазе израде 
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пројекта (опис задатка, дизајн класа), односно да да 
сугестије или коментаре. Уколико ученици раде у 
тимовима посветити пажњу изазовима тимског 
рада, охрабрити изражавање ставова и упутити 
како се врши подела улога и решавају могући 
проблеми. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно 
од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са 
којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка програмирању. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису 
постигли задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Програмирање 

 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
Трећ

и 

Предмет: Програмирање 
Недељни 
фонд 
часова: 

Вежб
е 3 

часа 
по 

групи 

Годишњи 
фонд 
часова: 

111 
часо
ва по 
групи 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

Настава вежби се изводи са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не 
већим од 12 ученика. 
Напомена: За реализацију 2 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 6 часова. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Програмирања је развој алгоритамског приступа решавању проблема код ученика, 
овладавање техникама програ-мирања и стицања знања о савременим програмским језицима. 

Учењем наставног предмета Програмирање ученик је развио способност решавања проблема 
развојем логичког и критичког мишљења и позитивне ставове према рачунарским наукама. Уче-ник 
је упознат са основним и неким напреднијим концептима про-грамирања. 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му 
омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за пре-цизно и 
концизно дефинисање проблема; разумевање потребе за алгоритамским начином решавања 
проблема, као и писање моду-ларних и добро структуираних програма. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВНИ АЛГЕБАРСКИ 
АЛГОРИТМИ 

Време: септембар, октобар, 
новембар, 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања и техника имплементације алгебарских алгоритама, односно алгоритама теорије 
бројева 

И
сх

о
д

и
 

имплементира проверу да ли је број прост у времену O(sqrt(n)) и образложи коректност тог 
алгоритма; 

Ератостеновим ситом проналази све просте бројеве мање од броја n у времену O(n log log n); 

имплементира факторизацију броја у времену O(sqrt(n)) и образлаже коректност тог алгоритма; 

одреди НЗД и НЗС датих бројева m и n у времену О(log(m+n)) применом Еуклидовог алгоритма и 
образложи коректност тог алгоритма; 

примени Ератостеново сито, факторизацију броја и одређивање НЗД и НЗС у ефикасном решавању 
алгоритамских задатака 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Растављање броја на просте чиниоце 
• Дељивост бројева 
• НЗД и НЗС за два броја 
• Прости бројеви 
• Испитивање да ли је број прост 
• Примена алгебарских алгоритама у 

проблемским задацима 

У оквиру теме Основни алгебарски алгоритми 
ученици треба да буду упознати са основним 
алгоритмима теорије бројева. Један од основних 
појмова теорије бројева је појам простих бро-јева 
и потребно је обезбедити да ученици науче основне 
алгорит-ме везане за дељивост и за просте бројеве: 
одређивање делилаца броја, испитивање да ли је 
број прост, одређивање свих простих бројева у 
неком интервалу (Ератостеново сито), растављање 
на просте чиниоце и примене. Алгоритми треба да 
буду имплемен-тирани на ефикасан начин 
(одређивање делилаца, испитивање да ли је број 
прост и растављање на просте чиниоце у 
сложености O (корен из n), а Ератостеново сито у 
сложености (n log log n). Кроз оптимизовање 
алгоритама теорије бројева подсетити ученике на 
тему анализе сложености алгоритама и примене 
општих техни-ка за конструкцију ефикасних 
алгоритама (на пример, приликом испитивања да 
ли је број прост користи се одсецање у линеарној 
претрази, узастопни упити колико има простих 
бројева у датим интервалима се након 
Ератостеновог сита могу оптимизовати пре-
фиксним сумама и слично). Искористити ову тему 
и да се са сла-бијим ученицима поново обраде 
елементарне технике програми-рања (петље и 
итерација, низови, функције). Приказати што више 
примена основних алгоритама у решавању 
проблемских задатака (на пример, растављање на 
просте чиниоце се може применити да би се 
одредила допуна броја до потпуног квадрата, да би 
се ефика-сно израчунали број и збир делилаца 
броја, број узајамно простих бројева са датим 
бројем - тзв. Ојлерова функција и слично). 
Још један значајан и често практично применљив 
проблем је про-блем одређивања НЗД и НЗС два 
броја. Приказати ученицима Еукли-дов алгоритам 
заснован на одузимању и заснован на дељењу. 
Прика-зати рекурзивну и итеративну варијанту и 
искористити прилику да се ученици још једном 
подсете теме рекурзије и ослобађања рекурзије. 
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Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ГЕОМЕТРИЈСКИ АЛГОРИТМИ Време: децембар, 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања и техника имплементације основних геометријских алгоритама 

И
сх

о
д

и
 

примени операције над координатама тачака и вектора на решавање елементарних проблема 
рачунарске геометрије; 

илуструје веома једноставне геометријске алгоритме програмима са ГКИ; 

имплементира основне операције над конвексним многоугловима (провера припадности тачке у 
времену О(log n), израчунавање обима, површине, ...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Вектори, координате, скаларни, векторски и 
мешовити производ 

• Примена скаларног производа на испитивање 
нотмалности 

• Израчунавање површине троугла чија су 
темена задата координатама. Херонов 
образац, векторски производ 

• Површина конвексног полигона 
• Формула пертлања 
• Тачка у унутрашњости полигона 
• Креирање простог полигона 
• Израчунавање дужине конвексног омотача 

полигона 
• Алгоритам умотавања поклона (Џарвисов 

марш) и Грахамов алгоритам 

У оквиру теме Геометријски алгоритми ученици 
упозна-ти са применама елементарне аналитичке 
геометрије равни (пре свега рада са векторима) на 
решавање проблема рачунарске гео-метрије и 
рачунарске графике. Као увод у тему могу се 
урадити задаци у којима се анализирају дужи, 
квадрати и правоугаоници којима су странице 
паралелне координатним осама (ови задаци се могу 
решавати елементарним програмерским техникама 
и са веома скромним математичким знањем). 
Након тога могуће је прећи на скуп задатака у 
којима се троуглови, квадрати и правоугаони-ци 
налазе у општем положају (нпр. одређивање 
четвртог темена паралелограма на основу три 
позната темена, провера да ли тач-ка припада 
троуглу, провера да ли тачка припада 
паралелограму или произвољном конвексном 
многоуглу, одређивање пресечне тачке правих тј. 
дужи, одређивање пресека троуглова, четвороу-
глова, одређивање обима и површина троуглова, 
четвороуглова и конвексних многоуглова). 
Скренути пажњу на проблеме рада са бројевима у 
покретном зарезу и нумеричких грешака које том 
при-ликом настају. Приказати што више 
практичних задатака у којима се примењују 
технике које се обрађују у овој области (на пример, 
израчунавање положаја тела у рачунарској 
графици). 
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У циљу илустрације примене геометријских 
алгоритама у рачунарској графици са ученицима 
креирати неколико веома јед-ноставних графичких 
апликација у којима се користе елементарни 
геометријски алгоритми (на пример, исцртавање и 
израчунавање обима и површине троугла нацртаног 
мишем, исцртавање квадра-та чија је дијагонала 
нацртана мишем, бојење круга и троугла у ра-
зличиту боју у зависности од тога да ли се миш 
налази унутар кру-га тј. унутар троугла, исцртавање 
стрелице тј. вектора ако су му познате координате 
крајњих тачака). Ученицима који раније нису 
креирали графичке апликације потребно је 
приказати само основ-не технике, док је са 
ученицима који су раније креирали графичке 
апликације тему могуће обрадити и мало дубље (на 
пример, креи-рати апликацију у којој се конвексни 
многоугао боји различито у зависности да ли се 
миш налази у његовој унутрашњости, аплика-цију 
у којој се боји пресек два четвороугла и слично). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: АЛГОРИТМИ НАД ТЕКСТОМ И 
ТЕКСТУАЛНИМ ДАТОТЕКАМА 

Време: 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања везаног за технику имплементације текстуалних алгоритама и рада са текстуалним 
датотекама 

И
сх

о
д

и
 применом библиотечких или самостално дефинисаних функција имплементира основне операције 

над нискама (претрага подниске, издвајање подниске, ...); 

примењује регуларне изразе за проналажење шаблона у текстуалним датотекама; 

контекстно-слободним граматикама описује, а техником рекурзивног спуста анализира изразе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Алгоритми текста. Алгоритми за претрагу 
дате подниске унутар дате ниске 

• Алгоритам који претрагу врши грубом силом 
• Кнут-Морис-Пратов алгоритам 
• Бојер-Муров алгоритам 
• Регулрни изрази 
• Претрага на основу регуларних израза 
• Појам контекстно-слободних грматика и 

њихове употребе 
• Рашчлањивање аритметичких израза 
• Рашчлањивање исказних формула 

Кроз тему Алгоритми над текстом и текстуалним 
датоте-кама приказати основне технике анализе 
текста и ниски карактера (стрингова). Подсетити 
ученике на библиотечке функције за рад са 
нискама (надовезивање ниски, издвајање 
подниски, претрагу под-ниски и слично). 
Објаснити шта су и чему служе регуларни изрази, а 
на неком од многобројних сајтова за тестирање 
регуларних израза, или у не-ком од едитора текста 
који их подржавају, показати како се користе. 
Увести основну нотацију за запис регуларних 
израза и применити је на проблеме проналажења 
шаблона унутар текста и провере да ли се унети 
текст уклапа у жељени шаблон (нпр. проверити да 
ли је унети текст исправан запис мејл адресе или 
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пронаћи све датуме у тексту, анализирати и 
модификовати датотеку са титловима не-ког 
филма, анализирати „лог”-датотеку веб-сервера и 
слично). Упо-требити регуларне изразе и у 
програмима на програмском језику у коме постоји 
библиотечка подршка за то (избор језика је 
прилично широк). Ученицима је могуће приказати 
и текстуалне датотеке за-писане у неком од 
стандардних формата (json, yaml, xml, html, css, 
markdown, restructuredtext, ...) и њихову анализу 
коришћењем спе-цијализованих парсера у 
програмском језику и регуларних израза. 
Показати како неки језички конструкти (нпр. 
идентификато-ри, цели и реални бројеви, изрази са 
изабраним операцијама, са или без заграда, 
полиноми над једном или више променљивих, 
наредбе додељивања и сл.) могу да се рашчлане 
техником рекур-зивног спуста. Ради лакшег 
савладавања технике, пожељно је да се за 
парсирање сваког под-конструкта, тј. синтаксичке 
категори-је (идентификатор, број, сабирак/терм, 
чинилац/фактор, израз) користи посебна функција, 
односно метод. Правила по којима се сложенији 
конструкти граде од једноставнијих могу да се 
опишу усмено на основу искуства, или формално, 
нпр. Бекусовом нота-цијом или синтаксичким 
дијаграмима. Могући примери примене ове 
технике су провера исправности записа израза, 
израчунавање вредности аритметичких израза или 
логичких формула и сл. 
Пожељно је да се програмерске технике уведене у 
овој теми примене на скупове текстуалних датотека 
(фајлова) које могу бити разасуте у некој 
структури директоријума (фолдера), где је потреб-
но пронаћи захтеване податке и једноставно их 
обрадити (нпр. ако свака датотека представља 
оцене једног ученика из свих предмета у неком 
договореном формату, одредити средњу оцену 
одељења из неког, или сваког предмета). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАФОВСКИ АЛГОРИТМИ Време: мај,јун, 30 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о графовским алгоритмима и технике за њихову имплементацију  
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И
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д
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представља граф помоћу матрице повезаности или листа суседа; 

имплементира рекурзивни обилазак графа у дубину; 

имплементира нерекурзивни обилазак графа у дубину (помоћу стека) и у ширину (помоћу реда); 

примењује обилазак графа у решавању алгоритамских задатака; 

на примеру прикаже рад одабраног напреднијег алгоритма или структуре података; 

уз коришћење литературе имплементира напредније алгоритме и структуре података. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Дефиниција графа, Основни појмови у вези 
са графовима (чворови, гране) 

• Основни појмови у вези са графовима (улазне 
гране, излазне гране, степен чвора, путеви, 
циклуси) Тежински граф. 

• Репрезентација графа помоћу матрице 
повезаности. Листе повезаности. 

• Провера да ли постоји грана између два чвора 
• Проналазак свих суседа датог чвора 
• Претрага графа у дубину (DFS) – рекурзивно 
• Претрага графа у дубину (DFS) - помоћу стека 
• Претрага графа у ширину (BFS) – рекурзивно 
• Претрага графа у ширину (BFS) - помоћу реда 
• Дрво претраге у дубину и његове могуће 

примене 
• Алгоритми тополошког сортирања 

Кроз тему Графовски алгоритми упознати ученике 
са пој-мом графа (који се паралелно обрађује и у 
оквиру изучавања дис-кретне математике) и са 
имплементацијом основних графовских 
алгоритама. Дефинисати оријентисане, 
неоријентисане и тежин-ске графове. Описати и 
неке специјалне класе графова (дрвета, потпуне 
графове, ацикличне графове, ...). Ученицима 
приказати основне начине репрезентације графа у 
програму (матрица пове-заности, листе суседа, ...). 
Приказати поступке елементарне ана-лизе графова 
(на пример, одређивање улазних и излазних 
степена свих чворова). Детаљно проучити 
алгоритме за обилазак графова и њихове примене. 
Приказати рекурзивну имплементацију оби-ласка 
графа у дубину (алгоритам DFS). Приказати 
нерекурзивну имплементацију обиласка графа у 
дубину уз помоћ стека и нере-курзивну 
имплементацију обиласка графа у ширину уз 
помоћ реда (алгоритам BFS). Приказати мноштво 
примена алгоритама за оби-лазак графова (нпр. 
одређивање компонената повезаности, топо-лошко 
сортирање, ...) и указати на предности обиласка у 
ширину у проблемима у којима се тражи најкраћи 
пут (нпр. најмањи број преседања да се стигне на 
одредиште). Приказати и Канов (Kahn) алгоритам 
тополошког сортирања (налажењем чворова који 
нема-ју улазних грана, уклањањем њихових 
излазних грана итд.). 
Приликом обраде ових тема обезбедити да ученици 
добро разумеју како функционишу графовски 
алгоритми, што наставник проверава и тако што 
ученик приказује кораке који се спроводе током 
извршавања алгоритма. Ученици могу приказати 
рад алго-ритма било на папиру, било у склопу неког 
специјализованог еду-кативног софтвера који 
пружа ту функционалност. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ОДАБРАНИ АЛГОРИТМИ И 
СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА 

Време: 20 часова 
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Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о напреднимјим алгоритмима и структурама података, као и о њиховој оптималној 
импелемнтацији  

И
сх

о
д

и
 примењује обилазак графа у решавању алгоритамских задатака; 

на примеру прикаже рад одабраног напреднијег алгоритма или структуре података; 

уз коришћење литературе имплементира напредније алгоритме и структуре података. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Дајкстрин алгоритам проналажења најкраћег 
пута од датог чвора до осталих чворова у 
тежинском графу 

• Флојд-Варшалов алгоритам 
• Разапињуће дрво датог графа и проналажење 

минималног разапињућег дрвета 
• Примов и Краскалов алгоритам 
• Белман-Фордов алгоритам 
• Примане алгоритама 
• Алгоритми над битовима: приказ бинарног 

садржаја променљивих 
• Издвајања одређеног скупа битова из броја, 

упис нула битова на одређене позиције у 
броју 

• Одређивање степена двојке шифтовањем и 
ефикасно испитивање да ли је број степен 
двојке 

• Бројање један битова у запису броја, 
укључујући и паралелно бројање битова 

У оквиру теме Одабрани алгоритми и структуре 
података може се проширити једна или више 
претходно обрађених тема. Теме се могу 
проширити одмах након обраде или на крају, када 
све теме буду обрађене. Алгоритме и структуре 
података који ће бити обрађени у овој теми бира 
наставник, при чему наставник има слободу да по 
својој процени одабере и неку другу тему из 
области програмирања и алгоритмике (на пример, 
из званичног програма такмичења). Могуће је 
индивидуализовати наставу и сваком ученику (или 
групама ученика) понудити теме које му нај-више 
одговарају. Ова тема може да се искористи и за 
системати-зацију градива и утврђивање 
елементарнијих алгоритамских тема, које ученици 
нису у довољној мери савладали. 
Из области алгебарских алгоритама, ученицима је 
могуће приказати и напредније алгоритме и њихове 
примене, као што су проширени Еуклидов 
алгоритам, одређивање модуларног инвер-за, 
алгоритам заснован на кинеској теореми о 
остацима. Још једна значајна група алгебарских 
алгоритама која се опционо може об-радити су 
алгоритми за рад са полиномима и великим 
бројевима (бројевима репрезентованим помоћу 
низа цифара). Свим учени-цима је могуће 
приказати елементарну имплементацију основних 
операција над овим структурама података, а 
напреднијим учени-цима је могуће приказати и 
ефикаснији Карацубин алгоритам мно-жења 
заснован на техници подели-па-владај. 
Из области геометријских алгоритама, могуће је 
приказати ученицима и напредније геометријске 
алгоритме, попут, на при-мер, одређивања 
конвексног омотача, ефикасног одређивања свих 
пресека у скупу дужи (line sweep алгоритам), 
одређивање пресека многоуглова и слично. Код 
напреднијих алгоритама детаљно ана-лизирати 
сложеност. 
Из области графовских алгоритама могуће је 
приказати и друге графовске алгоритме (нпр. 
Примов и Краскелов алгоритам, Дајкстрин 
алгоритам, Флојд-Варшалов алгоритам и слично). 
Из области алгоритама за обраду текста ученицима 
је мо-гуће приказати и ефикасне алгоритме 
претраге подниски (нпр. Кнут-Морис-Пратов, 
КМП алгоритам, Бојер-Муров алгоритам, Ра-бин-
Карпов алгоритам и слично). 



Гимназија, Лесковац 

 

117 
 

Израда пројектних задатака није обавезна у склопу 
овог предмета, али наставник може 
заинтересованим ученицима пону-дити теме 
пројектних задатака и оценити и ту њихову 
активност. Теме које се обрађују у склопу овог 
предмета се могу користити у склопу израде 
пројектних задатака из предмета „Објектно-
оријен-тисано програмирање”. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно 
од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са 
којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка програмирању. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису 
постигли задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Базе података 

 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
Трећ

и 

Предмет: Базе података 
Недељни 
фонд 
часова: 

Теор
ија 1, 
Вежб

е 1 

Годишњи 
фонд 
часова: 

Теор
ија 
37, 

Вежб
е 37 

Просветни гласник: Број 10 Година: 2022 

Начин 
реализације
: 

Теоријски часови се изводе са целим одељењем. Препорука је да то буде у рачунарском 
кабинету и да ученик и током теоријских часова има активну улогу и може одмах да 
испроба једноставне примере. Настава вежби се изводи са половином одељења у 
рачунарском кабинету, у групама не већим од 12 ученика. 
Напомена: За реализацију 2 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 6 часова. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења База података је стицање основних знања о техникама пројектовања база података као одговора на 
пословну потребу за информационим системима. Усвајањем концепата из области база података, ученик 
развија способност да програмира и користи упите за добијање тражених информација из база, прављење 
извештаја и дистрибуцију података. 

Учењем наставног предмета Базе података ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из 
области информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у 
свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног 
мишљења уз помоћ информационокомуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне 
ставове према рачунарским наукама. 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му 
омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење 
информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. 
Специфичне компетенције обухватају способност ученика да упозна концепт база података, њихову 
организацију, коришћење упита за добијање тражених информација из база, прављење извештаја и 
дистрибуцију података. Оне подразумевају и овладавање вештином и техникама пројектовања база података 
као одговора на пословну потребу за информационим системима. Специфичне предметне компетенције 
обухватају способност ефикасног коришћења програмирања и рада са базама података за решавање 
различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу.    
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА 
Време: септембар, октобар, 
новембар, 25 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о техникама пројектовања база података. 

И
сх

о
д

и
 

− објасни предности релационих база података у односу на друге начине чувања података; 

 − објасни начин организације података у релационој бази података;  

− наброји елементе од којих се састоји дијаграм ентитета и веза;  

− наброји примере ентитета и њихових инстанци;  

− наброји примере ентитета и њихових атрибута;  

− објасни кардиналност и опционалност везе;  

− наброји и објасни различите врсте веза;  

− опише технике пројектовања база података;  

− препозна потребне ентитете, атрибуте и везе за дати проблем;  

− примени технике пројектовања и креира дијаграм ентитета и веза за базу података за дати 
проблем;  

− примени правила нормализације у процесу ефикасног организовања базе података; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Подаци и потреба за базама података. 
• Релациона база података.  
• Логички модел и дијаграм ентитета и веза 

(ЕРД - скраћено од енг. EntityRelationship 
Diagram).  

• Ентитети, атрибути, везе.  
• Ентитет и његове инстанце.  
• Нормализација модела. 

- Објаснити ученицима предности релационих база 
података у односу на друге начине чувања 
података, као и начин организације података у 
релационој бази података. - Објаснити ученицима 
важност фазе израде модела базе података чији је 
резултат дијаграм ентитета и веза (ЕРД - скраћено 
од енг. Entity-Relationship Diagram). Упознати 
ученике за изабраном нотацијом. Нагласити како 
се води рачуна о интегритету базе у фази 
пројектовања.  
- Дефинисати ентитет и атрибуте, и везе између 
ентитета. Објаснити како добијамо ентитет на 
основу посматрања инстанци и разјаснити однос 
ентитет-инстанца. Објаснити кардиналност и 
опционалност везе и различите типове веза према 
кардиналности (1:1, 1:М, М:М). Посебну пажњу 
посветити вези М:М и новом ентитету који се уводи 
уместо ње. Увести појам примарног 
идентификатора (кандидат за примарни кључ). 
- Приказати примере модела којима се решавају 
потребе за базом података у разним пословањима 
(нпр. библиотека, видеотека, продавница, банка, 
пошта, школа, спортски клуб...).  
- Увежбати са ученицима технике пројектовања 
база података, препознавање потребних ентитета, 
атрибута и веза за дати проблем.  
- Оспособити ученике да примене технике 
пројектовања и креирају дијаграм ентитета и веза 
за базу података за дати проблем. - Објаснити кроз 
примере нормализацију и правила прве, друге и 
треће нормалне форме. 
 - Оспособити ученике да примене правила 
нормализације у процесу ефикасног организовања 
базе података. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
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Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: РЕЛАЦИОНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА Време: децембар, 4 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о релационим базама података. 

И
сх

о
д

и
 

− опише како се подаци чувају у табелама у релационој бази података;  

− опише делове табеле (ћелија, колона и ред);  

− наброји врсте кључева;  

− прикаже како се модели података конвертују у релациони модел, односно релациону базу 
података;  

− кратко опише како су подаци који се чувају у различитим табелама повезани употребом 
примарног и страног кључа; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Припрема за израду релационе базе на основу 
логичког модела.  

• Табела.  
• Примарни кључ, страни кључ и друга 

ограничења. 

- Описати релациони модел података од атрибута, 
домена, релацијске шеме, релације. Објаснити шта 
је интегритет релационог модела података.  
Дефинисати општа правила интегритета (правила 
за примарни кључ, страни кључ).  
- Приказати како се модели података конвертују у 
релациони модел, односно релациону базу 
података. Објаснити промену терминологије 
(ентитет-табела, атрибутколона, инстанца-ред, 
примарни идентификатор-примарни кључ, веза-
страни кључ).  
Посебно објаснити како су подаци у различитим 
табелама повезани помоћу вредности страних 
кључева и примарних кључева, као и табелу која у 
релационој бази одговара вези М:М. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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III - ТЕМА/МОДУЛ: УПИТНИ ЈЕЗИК SQL 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, април, 30 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања програмирања у језику SQL. 

И
сх

о
д

и
 

− опише концепт упитног језика SQL за рад са релационим базама података;  

− наброји типове података;  

− наброји и објасни основне команде упитног језика SQL;  

− креира табеле;  

− изводи операције уношења, измене и брисања података у табелама;  

− издвоји податке из једне табеле креиране базе података употребом упита SELECT;  

− издвоји податке из две или више повезаних табела креиране базе података употребом упита 
SELECT;  

− изврши основне анализе и обраду података употребом различитих могућности упита SELECT;  

− филтрира податке по задатом критеријуму употребом различитих могућности упита SELECT;  

− сортира податке по задатом критеријуму приликом употребе упита SELECT;  

− употреби различите функције приликом писања упита SELECT;  

− напише подупит у оквиру упита SELECT; 

− кратко опише значај и смисао трансакција;  

− кратко опише значај и могућности вишекорисничког рада у бази података; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Упитни језик SQL за рад са релационом базом 
података.  

• Упит SELECT са многобројним 
могућностима. 

• Наредбе језика SQL за креирање табела и 
погледа.  

• Наредбе језика SQL за унос, измену и 
брисање података (INSERT, UPDATE и 
DELETE).  

• Трансакције.  
• Администрација базе и вишекориснички рад. 

- Упознати ученике са основама програмирања у 
језику SQL. Истаћи важност упита SELECT којим 
претражујемо базе података и којим добијамо 
тражене и корисне информације. Описати 
селекцију, пројекцију и спајање табела.  
- Упознати ученике са наредбама за креирање 
објеката. Посебну пажњу посветити наредби 
CREATE TABLE и различитим типовима података. 
Објаснити примарни и страни кључ, као и друга 
често коришћена ограничења (NOT NULL и 
UNIQUE KEY). Упознати ученике са другим 
објектима у бази (секвенце, индекси, процедуре, 
функције, тригери). Објаснити важност креирања 
погледа VIEW и дати примере.  
- Објаснити и провежбати наредбе за рад са 
подацима: унос података у базу, брисање и измена 
(INSERT, DELETE и UPDATE). - Детаљно 
објаснити и провежбати кроз највећи број часова 
упит SELECT којим се добијају информације из 
података који се чувају у бази. Кроз примере и 
практичан рад упознати ученике са:  
● пројекцијом и селекцијом као основним 
функционалностима упита SELECT;  
● издвајањем података из једне табеле; 
издвајањем података из две или више повезаних 
табела;  
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● различитим начинима спајања табела (INNER 
JOIN, OUTER JOIN, CROSS JOIN, NATURAL 
JOIN, JOIN ON, JOIN USING);  
● различитим основним анализама и обрадама 
података употребом оператора;  
● филтрирањем података по задатим 
критеријумима;  
● поступањем са празним пољима, тј. пољима која 
садрже NULL,  
● сортирањем податке по задатим критеријумима;  
● употребoм различитих функција за рад са 
бројевима, текстом и датумима;  
● употребoм различитих групних функција 
(COUNT, MIN, MAX, AVG) са и без GROUP BY и 
HAVING;  
● писањем подупита.  
- Истаћи важност администрације базе података: 
корисници, додељивање и одузимање права 
корисницима, роле. Описати значај и смисао 
трансакција. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК Време: мај,јун, 15 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Практична примена стечених знања о пројектовању релационих база података и примени упитног 
језика SQL.  

И
сх

о
д

и
 

− тимски и уз помоћ наставника дефинише проблем за чије решење се користи база података;  

− тимски развије и прикаже идејно решење проблема;  

− тимски развије план рада и начин праћења успешности реализације плана; 

 − креира дијаграм ентитета и веза (ЕРД) за базу података за дефинисан проблем;  

− креира, уређује и структурира садржаје током рада на пројекту;  

− напише документацију;  

− креира презентацију и презентује решење пројектног рада;  

− вреднује своју улогу при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен;  

− опише релациони модел података од атрибута, домена, релацијске шеме, релације;  

− објасни улогу релационе алгебре и релационог рачуна;  

− употреби операције релационе алгебре у конкретним примерима;  

− демонстрира примену нормалне форме и нормализације декомпозицијом. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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• Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења.  

• Израда пројектног задатка.  
• Вредновање резултата пројектног задатка. 

Први део пројектног задатка подразумева да 
тимови ученика изаберу неко пословање (нпр. 
спортски клуб, туристичка агенција, рентакар 
компанија, сервис рачунара, банка, продавница, 
изложба паса, ветеринарска ординација, и слично) 
и да креирају дијаграм ентитета и веза (ЕРД) са 
пратећом документацијом и презентацијом. Први 
део пројектног задатка може да буде или полазна 
основа за завршни пројектни задатак, или да се 
посматра као пројектни задатак мањег обима који 
служи за увежбавање и припрему за завршни 
пројекат. Наставник доноси одлуку о самом току и 
реализацији пројектних радова. На пример, тим 
ученика може у првом делу пројектног рада да 
уради дијаграм ентитета и веза за базу података 
туристичке агенције, а исти тим може да реализује 
касније комплетан пројектни задатак од модела до 
креирања базе података за рентакар компанију.  
Друга могућност је да се пројектни задатак уради у 
два корака. На пример, тим изабере пословање за 
које ће креирати базу података. У првом делу 
пројектног задатка креира дијаграм ентитета и 
веза, а касније на основу истог модела креира базу 
података и пратећу документацију. Први део 
пројектног рада може да се уради на крају теме 
Пројектовање база података, а други део на крају 
теме Упитни језик SQL. Пројектни рад може да се 
комплетно остави за часове након што се 
комплетно заврше теме Пројектовање база 
података, Релационе базе података и Упитни језик 
SQL. Пројектни рад са ученицима је могуће 
реализовати и кроз више мањих корака током целе 
школске године пратећи теме које се обрађују на 
часовима. После обраде неке целине, могуће је 
кроз неколико часова одрадити део пројектног 
рада. Наставник процењује који су то тренуци и 
колико су велики појединачни кораци приликом 
пројектног рада. Значајно је и да током рада тим 
развије и прикаже идејно решење проблема, као и 
да развије план рада и начин праћења успешности 
реализације плана. 
Ученици презентују коначне урађене пројекте и 
кроз дискусију и критички однос их анализирају и 
вреднују по задатим критеријумима. Сваки ученик 
појединачно вреднује своју улогу при изради 
пројектног задатка и активности за које је био 
задужен. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, 
примена стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно 
од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са 
којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка програмирању и базама 
података. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису 
постигли задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Верска настава 
 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички и природно математички Разред: 3 

Предмет: 
Верска настава-православни 
катихизис 

Недељни 
фонд 
часова: 

1 
Годишњи 
фонд 
часова: 

37 

Просветни гласник: Број 11 Година: 2016 

Начин 
реализације
: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које 
наставник у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 

Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и 
ученика који су се определили за слушање овог предмета. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација ( ,, знања о вери“) , већ као настојање да се учење и искуство Цркве 
лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 
Катихета би требало да стално има на уму да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 
проповед Истине и увођење у Истину кроз Цркву као заједницу љубави. 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима 
наставе , садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска 
настава ( 35 часова) б) Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у 
учионици, а практична настава се реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  

-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 
ученика , упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и 
тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса група располаже. Реализација програма би требало да се одвија 
у складу са принципима савремене активне наставе која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и формативно а мање на сазнајно и 
информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и 
могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , 
наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика. У остваривању  савремене наставе наставник је 
извор знања, креатор , организатор и координатор ученичких активности у наставном 
процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 
Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 
посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на 
нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 
омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , 
односно, чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером 
и духовним искуствима сопствене историјски дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у 
отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава и философских погледа , као 
и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи 
целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот 
( историјску реалност Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици 
систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској 
димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном , 
толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , којиима се настоји показати да хришћанско 
виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна искуства 
људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на 
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информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне 
поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос 
према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку 
као икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари 
узајамно зависна веза (свест о заједници); - развије способност за постављање питања о целини и најдубљем 
смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом 
која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства 
Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и 
падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује 
комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у 
изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима 
различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради 
уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног 
живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања 
сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради 
спремност на покајање.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод Време: 1 час  
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са садржајем предмета , планом, програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса.  

Установити каква су знања стекли и ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 Сагледа садржаје којима ће се бавити настава православног катихизиса у току 3 год 

средњешколског или гимназијског образовања. 

Уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Понављање кључних појмова обрађених у 
другом разреду средње школе 

Ученицима објаснити специфичност наставе 
Православног катихизиса у средњој школи или 
гимназији и новине у наставном програму за 3 
годину. Такође у склопу уводног часа је 
рекапитулација свега оног што су ученици 
обрадили а тиче се градива из петходних разреда 
Православног катихизиса. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Христос истинити Бог и истинити 
Човек 

Време:5 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученицима пружити основ за разумевање значаја Христове личности и Његовог живота за 
наше спасење. 

- Протумачити ученицима Христова имена : Нови Адам, Месија и Емануил 

- Протумачити ученицима пролог Јеванђеља по Јовану 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек. 

- Упознати  ученике са теологијом иконе – да се на иконама пројављује историјска и 
есхатолошка димензија. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме значење израза Нови Адам, Месија, Емануил и Логос 

- Моћи да изложи зашто је Исус Христос као посредник између Бога и човека једини 
Спаситељ света. 

- Моћи да у прологу Јеванђеља по Јовану укаже на места у којима се говори о Богу као Логосу. 

- Моћи у основним цртама да опише зашто је могуће да се у новозаветној Цркви Бог 
представља 

- Моћи да наведе основне разлике између слике и иконе. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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1. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и 
Емануил 

2. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

3. Христос истинити Бог и истинити Човек 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 
5. Теологија иконе 

Господ Исус Христос, Његова света и 
богочовечанска личност доминира у овој теми, те 
стога смо фокусирани да тајну Христове личности 
кроз Јеванђеље приближимо ученицима како би 
стекли основ за даље развијање богословља о 
Христовој личности. Обрађујемо најдубље 
теолошке теме и користимо се најдубљим 
теолошким речником како би ученицима 
приближили тајну Христовог доласка у овај свет, 
Тајну Христовог Богочовештва и тајну нашег 
спасење. На крају ове теме говоримо о светим 
Иконама које су израз нашег најдубљег поштовања 
самога оваплоћеног Бога и његових Светих. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Приближило се Царство Божје Време: 7 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Пружити ученицима основ за разумевање да Христос доноси Царство Божије у свет 

- Посматрати Христово учење о блаженствима у савременом контексту 

- Предочити ученицима Христово учење о Царству Божијем 

- Христова проповед има универзални карактер 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да закључи да је Царство Божије заједница са Христом 

- Моћи да увиди актуелност Христове проповеди 

- Знати да је Христова делатност и проповед позив свима у Царство Божије 

- Моћи да увиде како поуке из Христове проповеди могу да примене на сопствени живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Почетак Христове проповеди 
2. Блаженства 
3. Беседа на гори 
4. Параболе о Царству Божјем 
5. Параболе о Царству Божјем 
6. Царство Божје – циљ Христове проповеди 
7. Царство Божје – циљ Христове проповеди 

Ову тему започињемо почетком Христове 
проповеди која нам је записана у Јеванђељима и 
коју заједно са ученицима анализирамо и 
тумачимо. На ту почетну Христову проповед се 
надовезују Блаженства, која су успутства за наш 
Хришћански живот и која такође тумачимо и 
читамо. Ту су неколико прича о Царству Божијем 
чија тумачења појединих Светих Отаца читамо и на 
крају говоримо о Царству божијем на основу 
Јеванђеља као циљу Христових проповеди. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Где је Христос ту је и Царство 
Божје 

Време:9 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознати ученике да Христос у својој личности обједињује Царску , Првосвештеничку и 
Пророчку службу. 

- Протумачити ученицима догађај и тропар Преображења у  светлости исихастичког искуства 
Цркве. 

- Подстаћи ученике на размишљање да је Христоова смрт на крсту крајњи израз љубави Бога 
према човеку 

- Упознати ученике са есхатолошком димензијом Свете Литургије. 

- Ученицима указати да је Христовим Вазнесењем Христос прослављен као Господ и да је у 
Њему прослављена људска природа. 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је и после свог Вазнесења Христос са нама у 
све дане до свршетка века. 

- Протумачити ученицима неколико новозаветних пневматолошких одељака. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да повеже догађај Преображења са литургијском песмом ,, Видјехом свјет истиниј...“ 

- Моћи да разуме да је свака заједничка трпеза израз заједништва. 

- Моћи да разуме да Христос Тајном вечером установљује начин на који ће остваривати 
заједницу са својим ученицима у све дане до свршетка века. 

- Моћи да разуме да сва радост хришћанске вере извире из свести о победи на смрћу и 
Христовом сталном присуству. 

- Моћи да, причешћујући се, доживљава себе као учесника Тајне Вечере. 

- Моћи да у основним цртама изложи смисао Христовог страдања и смрти 

- Моћи да објасни да се Христос вазноси на небо да би узнео људску природу Оцу. 

- Моћи да разуме да се Христос вазноси на небо да би наша вера у Христа била слободна а на 
принудна 

- Знати да је општење са Христом и данас могуће у заједници Духа Светога – у Цркви 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Где је Христос ту је и Царство Божје 
2. Где је Христос ту је и Царство Божје 
3. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
4. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
5. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим 
6. Тајна Вечера слика Царства Божјег 
7. Христос Нова Пасха 
8. Вазнесење и Други Долазак Христов 
9. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар 

Небески 

Што се тиче реализације ове теме у којој су 
наставне јединице које се тичу Христовог 
овоземаљског живота и појединих догађаја који се 
тичи личности Христове. Ове догађаје казујемо 
ученицима како би стекли потпунију слику о 
Христовој личности. На крају говоримо о Духу 
Светом као трећем лицу Пресвете Тројице. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   
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V - ТЕМА/МОДУЛ: Мој живот у Христу Време:5 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Подстицати ученике на хришћански однос према свету, себи и ближњима указивањем на 
пример Христа чији је живот испуњен безусловном љубављу према сваком човеку. 

- Подстицати ученике да се свакодневно труде у подвигу делатне љубави према Богу и 
ближњима. 

- Упутити ученике да је основни смисао хришћанског етоса волети друге као што Христос воли 
нас 

- Омогућити ученицима основ за разумевање да Христов закон љубави није могуће испуњавати 
на формални начин 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме да покајање  ( преумљење) значи постављање Царства Божијег за приоритет 
живота 

- Моћи да разуме да покајање подстиче човека да тражи Царство Божије 

- Знати да истински однос са Богом не сме бити формалистички 

- Бити свестан значаја испуњавања Христових заповести у свом животу 

- Схватити да се учешћем на Литургији учествује у Царству Божијем 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Покајање и праштање 
2. Покајање и праштање 
3. Труд и ревност 
4. Вера и формализам у вери 
5. Света Литургија – пројава Царства Небеског 

У овој теми говоримо о значају хришћанског етоса у 
Цркви тј о  животу по Христовим заповестима и 
животу по Јеванђељу. Веома је битно својим 
животом сведочити своју веру у Васкрслог Господа. 
Због тога је битно и покајање и праштање у нашим 
животима. Наш хришћански етос је предуслов за 
учествовање у Тајни над Тајнама-светој Литургији 
која је пројава Царства Небеског а о чему говоримо 
у последњој наставној јединици ове теме. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: Светотајински живот Цркве Време:4 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Омогућити ученицима да схвате да је наш живот у Цркви незамислив без учешћа у Светим 
Тајнама 

- Упознати ученике да Крштењем и Миропомазањем човек задобија еклисиолошшку ипостас 
( црквени идентитет) 

- Омогућити ученицима разумевање да су Исповест и Покајање обновљеење благодати 
Крштења. 

- Указати ученицима да је свештеничка служба продужетак Христовог служења којим је Он 
спасао свет. 

- Указати ученицима да се учешћем у Светим Тајнама постаје део Тела Христовог. 

- Развијати свест ученика да је Света Литургија Тајна Божијег присуства у свету и уласка у 
Царство Божије 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да на основном нивоу тумачи новозаветна сведочанства о значају Крштења. 

- Моћи да схвати да је Крштење прихватање позива на светост 

- Моћи да објасни да Миропомазање значи примање дарова Светог Духа за служење у Цркви. 

- Моћи да схвати да су исповест и покајање повратак у наручје Очево и заједницу Цркве. 

- Знати да су службе у Цркви дарови Духа Светога 

- Моћи да међусобно разликује различите службе у Цркви ( епископ, свештеник, ђакон и 
лаик) и увиди њихову повезаност 

- Бити свестан да све Тајне свој смисао добијају у Литургији. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Крштење и Миропомазање 
2. Покајање и исповест 
3. Свештенство 
4. Света Литургија – Светајна Цркве 

Овде говоримо ученицима о Светим Тајнама које 
су убројане у Цркви међу 7 светих Тајни. 
Најважнија је Света Тајна Крштења. Са ученицима 
проћи кроз структуру и поредак ових Светих Тајни 
које се налазе у Требнику и протумачити молитве 
које се читају приликом савршавања ових Светих 
Тајни. Некада су све свете Тајне биле спојене са 
Литургијом као светајном Цркве те стога на крају 
говоримо о односу Светих Тајни са Литургијом јер 
је Литургија извор и циљ светих Тајни. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература и Требник 
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Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма и Требника 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Новозаветна ризница Време:6 часа 
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- Пружити ученицима основ за разумевање целокупног домостроја спасења на примеру 

анафоре Светог Василија Великог 

- Детаљно протумачити ученицима молитву Оче наш у контексту Литургије 

- Пружити ученицима основ да повежу Христов однос према потребитима са харитативном 
делатношћу хришћана данас 

-  Предочити ученицимакроз јеванђелске текстоведа у прихватањуХристове Тајне нема 

раздора међу људима 

- Установити обим иквалитет знања иразумевања стечених утоку школске годинеиз 
Православногкатихизиса. 
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- Моћи да препозна догађаје из историје спасења у Анафори Василија Великог 

- Моћи да тумачи молитву Оче наш као Литургијску молитву 

- Моћи да разуме да братска хришћанска љубав своје порекло има у примеру Христове 
љубави 

- Бити свестан да хришћанско братољубље превазилази крвно и национално порекло 

- Мооћи да уочи у којој је мери напредовао и савладао предавано градиво у 3 год учења 
Православног катихизисса . 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Анафора Светог Василија Великог 
2. Литургијски контекст молитве Оче наш 
3. „Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...ˮ 
4. Христов однос према потребитима 
5. Христов однос према потребитима 
6. Сви сте једно у Христу 

Бавимо се на крају године још неким темама 
богословским и актуелним у савременом свету. 
Обрађујемо Литургију светог Василија Великог, 
структуру и садржај. Такође тумачимо молитву 
Оче наш у Литургијском контексту. На крају 
говоримо о Христовом односу према сиромашнима 
што је пример и нама како поступати према 
сиромашнима јер смо у Христу сви једно. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература  

П
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Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма  

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 
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Грађанско васпитање 
 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   III 

Предмет:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд 
часова: 

1  
Годишњи 
фонд 
часова: 

37  

Просветни гласник: Број       4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације
: 

 Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценарио активности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могу бавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисани исходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни 
материјал. То је важна активност наставника којом се ученици уводе у тему и мотивишу на рад. 
Почетни мотивациони материјали који се у програмима називају подстицаји могу бити врло 
различити – историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врсту когнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има 25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута више комуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазвао код ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусија и бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не би требало да траје дуже од једног часа.Подразумева се да све кључне појмове 
садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, али то не 
сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, 
највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били 
покривени истраживањем. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан 
својих права и одговорности, осетљив за потребе појединца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 
демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

• критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских права; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и процесу 
глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   ЉУДСКА ПРАВА, ГРАЂАНИ И 
ДЕМОКРАТИЈА 

Време: 
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/ 
НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР/ 
ЈАНУАР 



Гимназија, Лесковац 

 

134 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 
За људска права може се рећи да су нит која спаја све теме програма Грађанског васпитања. 

Ученици који су похађали овај изборни програм и у основној школи такође су се бавили правима више пута.  

Без обзира на континуирано провлачење људких права кроз све теме и разреде, постоји 

потреба да једна од њих буде фокусирана само на то питање и пружи целовитију слику. Посебан 

интерес био је да се ученицима представи развој мисли о људским правим, као и појединци који су 

веровали у ту идеју и борили се за њу онда када је то било врло тешко. Међутим, ученици треба да 

схвате да та борба није завршена, да чека неке нове борце из редова њихове и следећих генерација. 

Избор да тема буде баш у програму за трећи разред повезан је са две чињенице. Једна је у вези са 

тим да ће највећи број ученика у том разреду постати пунолетни грађани, а друга што тема одлично 

кореспондира са програмом историје у коме има више кључних појмова повезаних са њом (типови 

државних уређења, скупштина и парламентаризам, грађанска и политичка права, развој српске 

државности и уставности, грађанска култура). Уз људска права су додати и појмови грађанин и 

демократија како би се нагласила та спрега, односно да кршење људских права, као домино-ефекат, 

урушава демократију у свим њеним видовима. 

Ова тема даје допринос развоју међупредметне компетенције за одговоран живот у демократском 

друштву, а грађанина и његову одговорност посматра као полугу демократске културе. Осим 

наведених исхода које ученици треба да достигну, било би добро када би, аутентично, после рада на 

овој теми и они мислили оно што је рекао амерички председник Џон Кенеди: да се права свих умањују 

уколико су права једне особе угрожена. Онда бисмо били сигурни да у потпуности разумеју ову тему. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• наведе карактеристике људских права; 
• критички разматра механизме надзора поштовања људских права и санкционисања њиховог 
кршења; 
• опише контекст и начин борбе неког од истакнутих бораца за људска права у прошлости или 
садашњости; 
• образложи значај учешћа грађана на изборима и референдумима; 
• наведе пример успешне грађанске иницијативе;                                                                                                                
• на изабраном примеру грађанске непослушности опише контекст настанка и последице до 
којих је довела; 
• изрази позитиван став према грађанској солидарности и волонтеризму; 
• препозна појаве корупције и наведе начине њеног сузбијања; 
• наведе показатеље недостатка културе људских права. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
1.Упознавање ученика са начином извођења наставе 
грађанског васпитања 
2.Представљање тема и садржаја програма, избор тема и 
мотивисање ученика за рад на истим 
3.Карактеристике људских права 
4.Настанак, еволуција и класификација људских права 
5.Настанак, развој и класификација људских права 
6.Улога међународних организација у заштити људских 
права 
7.Улога међународних организација у заштити људских 
права 
8.Могућности учешћа грађана у демократском друштву 
9.Начини учешћа грађана у демократском друштву 
10.Могућности и начини учешћа грађана у демократском 
друштву 
11.Грађанска солидарност и волонтеризам 
12.Шта је волонтерски рад? 
13.Волонтеризам  у Србији и другим земљама 
14.Волонтирање као начин за развој потенцијала 
личности 
15.Дефиниција, карактеристике, узроци и облици 
корупције 
16.Последице корупције и њено сузбијање 
17.Корупција у Србији 
18.Демократија 
19.Корупција и демократија 
20.Култура људских права 
21.Култура људских права 
 
 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом сусрету са 
темом прво упознају са сложеношћу те појаве и могућношћу њеног 
истраживања из различитих аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може проширити још 
неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, као и исходима. 
Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи како би 
ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу за рад, сви 
остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, 
највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били 
покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се организују. Један 
од могућих начина јесте да  сваки ученик определи за то који га садржај 
највише интересује. Простим пописом може се утврдити ко би могао с 
ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале групе које се формирају 
око истог садржајa не би требало да буду веће од четири члана. Уколико 
се за неки садржај определе само два ученика,онда ће они радити у пару. 
Прихватљиво је да и само један ученик истражује неки садржај уколико 
нико други није заинтересован или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба да се заснива на 
интересовањима, а не на личним преференцијама ко би са ким волео да 
ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав групе која ради 
на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више различитих чланова 
групе. 
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Методе рада  

Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ 
ОЕБС - ЗУОВ 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок :Ученик сарађује 
са свим члановимагрупе, 
уважаваЊихове потребе,  
пажљиво слуша друге, 
поштује договоре групе, 
не касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно. 

 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ:    МИР И ПРЕТЊЕ МИРУ 
Време:  ФЕБРУАР МАРТ/ 
АПРИЛ/ МАЈ/ЈУН 
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Након претходне теме која се бавила људским правима на глобалан начин, поставило се питање које 
право издвојити и дати му статус теме.  

Питање рата и мира директно је повезано и са солидарношћу и волонтеризмом који као грађанске 

вредности постоје, али, нажалост, не решавају много тога. Хиљаде тона хуманитарне помоћи ништа 

не значе кад је у исто време стигло и хиљаде тона наоружања. Хуманитарно право се крши, војници 

и цивили страдају. Ратови добијају нова лица, али кршење људских права и сиромаштво остају 

исти. Ипак, снагама рата супротстављају се антиратни покрети, а постоје и грађани који заговарају 

пацифизам. Зато је важно образовање за мир које подразумева стицање и развијање неких знања, 

ставова и вештина. У том смислу, све што је рађено у оквиру претходних тема (Безбедност младих, 

Глобализација, Сви различити, а сви равноправни, Медији за грађане, грађани за медије, Људска права, 

грађани и демократија) налази примену у овој теми, те у раду са ученицима треба инсистирати на тој 

интеграцији. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• доведе у везу угрожавање мира са људским правима; 
• наведе примере кршења хуманитарног права у прошлости и садашњости; 
• критички разматра економске политике са становишта наоружања и претњи миру; 
• образложи значај антиратног грађанског активизма и наведе пример; 
• наведе примере насилног екстремизма и начине на који се регрутују деца и млади; 
• критички разматра проблем насиља у спорту и изражава негативан став према њему; 
• наведе показатеље светског мира и државе најнижег и највишег индекса; 
• критички процењује изазове и претње миру у будућности. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

22.Мир као људско право 

23.Мир као људско право 

24.Међународно хуманитарно право 

25.Међународно хуманитарно право 

26.Економске политике наоружавања 

27.Економске политике наоружавања 

28.Антиратни грађански активизам 

29.Антиратни грађански активизам 

30.Насилни екстремизам 

31.Насилни екстремизам 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у 
првом сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те 
појаве и могућношћу њеног истраживања из различитих 
аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима 
ученика, као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  
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32.Насиље у спорту 

33.Насиље у спорту 

34.Индекс светског мира 

35.Индекс светског мира 

36.Изазови и претње миру – поглед у будућност 
37.Изазови и претње миру – поглед у будућност 

Ако се овај корак уради како треба и ученици се 
мотивишу за рад, сви остали кораци ће се лакше 
одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки 
ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би 
требало да буду веће од четири члана. Уколико се за 
неки садржај определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само један ученик 
истражује неки садржај уколико нико други није 
заинтересован или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко 
би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  

Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  
ОЕБС - ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

ОС по нивоима 

Висок :Ученик сарађује са свим 
члановимагрупе, уважава 

Њихове потребе, пажљиво слуша 
друге, поштује договоре групе, 
не касни, своје обавезе 

извршава на време и 
тачно. 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 
опомињање. 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично 

 
 
 


